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 ِبِسِم اهلِل الزَِّحمِن الزَِّحيِم
 

٘ ٍد حلعددخلٌَٜ حللٌددي ه ُزِٜددخ ًلٌددي هددخطي حُٟزٜددخل ٕحلٌَ دد َٜ،    ، ٕحلصدد٤س ٕحلمدد٤ى   دد

. ٕرعي حليَْٛ ٕحلظخرعَٜ لٔي ربكمخٍ ال٘ ٖٛى ٕصلزآلْ ٕ
 (

ٔ
)  : 

( طَؿٌددش ٚ)صهظخًٔددخ ؿددخل  ددٚ   ٕ()ًقيًددش لاظددخد  (ًصددف ٘ أكٌددي ) زدديحل فٜ  كظددذ

َٕ ٖ()ػ٤ػظٔخٕ، ْلٜخطل ْٚ   ٘ حلظَؿٌش رخل غش حلاَىٛش،   :  ، ٤ًٕٚٓكظخص ِل

   :ٗ() (ٚ)ص حلظَؿٌش حلٌٌكٍٖس صخكذقخل  – ٔ

                                                 

: ًلٌددي        (ٔ) َ كخطددذ ٓددٌّ حلَ ددخلش ٓدٖد ْ  كمدد ، أكٌددد ىٍح ددظْ ح١ يحىٛددش ح١ دد٤ًٜش  ددٚ كَكدٖد   دددِش       كخكدْد كٌددد

. كصدددد   ددد٘  ددددٔخىس   (ىٜٜٓٔ)ِش ، ٕحلٌعٔدددي ح١ ددد٤ًٚ حلعدددخلٚ ل٠ثٌددددش ٕحلوفزدددخل رزغددديحى  دددد      (ىٜٚٛٔ)

ى ٕحلظاِٖلٖؿٜدددخ  ددددِش        حلددددٌَٜ،  –رصدددِعخل   (ىٕٔٓٓ)حلزادددخلٍّٖٖٛ/ ىٍح دددخص ا دددد٤ًٜش ًدددَ ؿخًعددددش حلع ددٖد

ًَ حلـخًعش ُ مٔخ. ىٍّ  ِدي حليدٜن صدزلٚ حلمدخًَحثٚ رزغديحى.       (ىٕٙٓٓ)ٕحلٌخؿمظَٜ  ٚ أصٖل حل قْ  ِش 

َّ خ َ ال٘ حلمٖىحٍ َٕط َ  ٕٖٓ ً خليٜن كمَٜ  يٜشرف  ٜٔخ ع ٚ   ٌَ أهدٌ  د . ػدي   –ٍكٌْد حه   – حليدٜن حٟلزدخُ

ؿٌٜد رَ  دـخ  حلصدزَٙ  دٚ ًيِٛدش )طعدِ( ٣ًٌُٕٔدخ       ٕ  ِي حليٜوَٜ أكٌي حليٜزخُٚىٍّ  ِٕٓخ ال٘ حلٌَٜ، 

حى ٚ     ٜٜٚٔ/ٜٜٙٔقَحرش  ِش ) ًّخؽ(  ِي حليٜن ًقزدد ردَ ٓدخىٙ حلٖد ٍكٌْد   –ى(، ًٓذ ال٘ ىحٍ حلليٛغ رـ)ى

ٍٙ      ْ(، كضدَ  ٜٔدخ ىٍٕ د   ىٜٜٛٔ دٚ  ف دش صدٜ   دِش )     –حه  ٕىٍّٕ رعد  ل زظْد كخليدٜن ٛلٜد٘ حللـدٖد

حى )  . ٕح ظقَ  ٚ صِٕغَّٜ ٍَٕ أػِخلٓدخ   ى (، ٕٗٓٓ –ٜٜٛٔعخل هد٤ل حٟ ٖد ًمدـي حلوٜدَ ًمدـي حلمد  َٜٜ     ؿدخ

حص حٟ دزٖ ٜش  دٚ ٓدٌح حلٌمدـي لٌيدخٛن أٓدد حلمدِش  دٚ          ٕ ٣ُى كضٍٖ هفذ حلـٌعشحلازَٜ  ٜٔخ، ٕ حلٌلخضَد

َّ حى ٚ       . ٕكضَٔي ٕؿخلمٔيِراؼَٜ ًف حلٌَٜ، ٕطع  دٚ   –ٍكٌْد حه   –ىٍّٕ آهَ  دَٔ ًدَ كٜدخس حليدٜن حلٖد

َ     صدِعخل قزدد  دد َّ حٟهٜدَ الد٘ حلمددعٖىٛ      . ُحٍ حلٌٌ ادش حلعَرٜدش حلمددعٖىٛش   ش ٕحلظدٚ لدي َٛؿددد رعديٓخ الد٘ حلددٌٜ

َحى حلٌديه ٚ ًدَ  دزخد أكد    ردَ ٓدخىٙ   ٟىحل حلعٌَس  ٚ ُٖرخص ًظ َقش ٕل لؾ . ٖٓ إٔل ًَ حلظقد٘ رخليدٜن ٍرٜدد    

  ٘ لقدخل حليدٜن ٍرٜدد، ػدي ُحٍّ      (حل فٜ  زَي) ٕٖٓ حلٌٙ كغَّ، ى(ٜٜ٘ٔ ٚ حلظمعِٜخص، طليًٛيح  ِش )حلعَحق 
رديحٍّ  دٚ ًادش حلٌاًَدش،      –ٍكٌْد حه   –ًَحص أهَٗ. ٕحلظق٘ رخليٜن  زيحلعِِٛ ردَ  زديحه ردَ ردخُ     رعي ًلك 

َ –ٍكٌْد حه   –خليٜن ًلٌي رَ صخلق حلعؼٌٜدَٜ  رٕ .  دٚ حللدَى حلٌادٚ ًدَحص ًظعديىس     لعخًدش  ىٍٕ ْد ح  ، ٕكضد

ًَح الد٘        (ىٕٗٓٓ)ٍؿد ال٘ ر يّ  ِش  ، ػي  خى ال٘ حلٌَٜ ًَس أهَٗ ٕأقخى رٔخ قَحردش  دِش ُٕصد ، ػدي  دخى أهٜد

ا  ضدخل، ٕكددخٍ قدي  دـد ل ديك         ْ    حلدز٤ى اػَد اصدخرظْ رٌَد ع  ظٍٖحّ، لاِْد طٖقدد   ِٔدخ رمدزذ ًَضد . ٕلْد رلدٖد

  ٌ ٍس، ٍٕ ددخلش حل :  ددَف ًوظصددَ حرددَ حل لددخى  ددٚ    ٚ )ىٍح ددش ٕطلقٜددت لاظددخد  خؿمددظَٜ، ٕٓدد كيٛؼٜددش غٜددَ ًِيدٖد

ٌّد       ٖٛٛأصٖل حل قْ ل ـَح ٚ حللِز ٚ )ص َ ٓدـ( ًدَ إٔل حلاظدخد الد٘ حٟىلدش حليَد ٜش( ٕل . ٖٓد حٍٝ اًدخى   خ ِٛيد

 .  ًمـي

ْ ، ٕ ِٖحُْ رخل غش حلعَرٜش: )حللِرٜش  ٚ ُظَ   ٌدخل حلمدِش، ًدد ُقد  حليدزٔخص حلٌظع قدش رخللِرٜدش(         (ٕ) إٔ  – كخطزد

 ٟ ف  ِْد ل ددذ حلع دي  ِدي حلٌيدخٛن، ٣ٕ حليٍح دش حٟكخىٌٜٛدش  دٚ اكدديٗ             –كَٗ ؿخًعْد  ردخ  دخد صدغ٣َٜ ٛعَد
َّ   دد٘ طوَؿدْد ًِٔددخ ًددخ ٛقددخٍد  ددِظَٜ،  ددٜوْ           َِّٛؾ ك ٜددش لزٜددشو ًدد حلا ٜددخص إٔ حلٌعخٓددي حليدَد ٜشو رددد ٓدٖد هدد

ٍٗ ) زديحل فٜ ( حلدٌَٛ ٛ    ٌّدش َؿدد الدٜٔي  دٚ اُٖحُلْد حل    ح٣ُظَُضو ٕٖٓ أكي أ ضخل ًـ س ُ ٖد اوو، ٕأكدي  ٌيلٔ

٣ً  دٚ                ٍ قٖلْد ًقزٖد حلٔي  ِديّ،  د٤  ـدذ رعدي ٓدٌّ حلٌاخُدش حلمدخًٜش لْد أٍ ٛاٖد س أقٖد حلٌيخٛن حلم  َٜٜو حلٌعظزَد

 حلا٤ٍٙ.   يٛد أهِٜخ حليح ٜش حلم  ٚ )رٌَٔ()اؿٌخ خطٔي(،  اخٍ أكي حلٌٖقعَٜ   ٘ طز

ٌ  ٕقددي  .حلاظدخد ٕحلٌقيًددش ٕحلظَؿٌددش    (ٖ) قددخص ًددد ٓددٌّ حلَ ددخلش، ٕ ددُٜلخل   لَ حلٌ أىٍؿددض حلظَؿٌددش حلٌددٌكٍٖس ضدد

ًَح  ٚ طضخ ٜ  ٌّٓ حلَ خلش  .    ٜٔخ كؼٜ

 .  (ِٓٗٛظَ: )حلٌ لقخص: ص  (ٗ)
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 ةدكاانت   ؤتاااي  سيشا م  دةكااات با  آلم لا    َليَماا ؤكت  سا ددني   َليَاادةهيَ آجت با  آلشاا    ثا" 
 .  ا نبو ي  زنيشيت ش دعى فيَ

 ًٕعِ٘ ٌّٓ حلعزخٍس رخل غش حلعَرٜش:   

لف ددذ ًددَ حلز دديحٍ ح١ دد٤ًٜش   ًـٌٖ ددشٕٛددٍِٕ حلددز٤ى  – زدديحل فٜ  أٙ : – ا ػددي ٛظددَ 

   .ا ٕطلصٜد حلع ي حليَ ٚ

 ٌٓح حلا٤ى ٛ ٔي ًِْ أًَحٍ:   أقٖل: 

 أٍ هَٕؿْ ًَ حلز٤ى كخٍ رقصي حلَك ش لف ذ حلع ي حليَ ٚ .   .ٔ

 ض ًـٌٖ ش ًَ حلز يحٍ ح١ ٤ًٜش.  ٕأٍ ٍك ظْ ٌّٓ رٌٔح حلقصي  ٌ  .ٕ

 ٕٓد كقٜقش حًَٟ كٌلك؟

 حلـٖحد   ٘ ٌٓح حلمئحل ٛظَٔ ًَ ه٤ل حلظٖضٜق حٝطٚ:  

عٖىٛش لمدددٖىحٍ ٕحلدددٌَٜ ٕحلمددد ٓدددٚ : طَكٜدددخ ٕح  ُحٍٓدددخحلز ددديحٍ ح١ ددد٤ًٜش حلظدددٚ  أ٣ًٕ: 

 .  ٕ ٍّٖٛش

ًٍح ٕلدي ٌٛادغ  ٜٔدخ ا٣ ق د٤ًٜ     َّ رٔخ  زٖ ٘  ٙ/ًٚٔدَ  ) أًخ طَكٜخ:  قي ً ، ى(ٜٜٗٔ/ٙ/ٜٕ الد

 ٍٟ ٕؿٔظْ كخُض حلمٖىحٍ.   

َّ رٔخ أٛ ًٍح  ٚ ٍؿٖ ْ ال٘ حلز٤ى.ٕأًخ  ٍّٖٛش:  قي ً  ًضخ  زٖ

  ٕ   ددَع٘لعٌددَس  دديس ًددَحص، ٕ ددٚ رعدد   ٌَحطددْ   حٕأًددخ حلمددعٖىٛش  قددي ًٓددذ الٜٔددخ ل لددؾ 

 . حلمعٖىٛش، ٕلي ٛقزدٖل  ٚ اكيٗ ؿخًعخص ل قز

  ٍ ٘  ٙ/ًٖٓدَ  ) خأٍرعدش أ دَٔ ُٕصد ً    قدي ًادغ  ٜٔدخ     ٕأًدخ حلمدٖىح  ،ى(ٜٜٗٔ/ ٕٔ/ٓٔ الد

ًََحٍ( ٔٔ/ٕٙ الدد٘ ٓٔ/ٜٕرخ ددظؼِخل ) حلددٌَٜ ل لصددٖل   دد٘   الدد٘ ٘()( غخىٍٓددخ ًددد حٟم )كددخ

    قي  ٌد ل ظيٍٛس  ٜٔخ.

ٖ     قددي  حلددٌَٜ  أًددخ ٕ  ٚ حللدديٛغ  ددَ ل زددْ ل ع ددي   حص، ٕ ددٜؤط ًاددغ  ٜٔددخ قَحرددش هٌددس  ددِ

 حليَ ٚ  ٌٜٔخ  ٌٜخ ٛؤطٚ ًَ حلا٤ى.

و ًـٌٖ دش : اُدْ ُحٍ ا  حلمٖىحٍ ٕحلدٌَٜ،  ٔدد ٛصدق رعدي ٓدٌح أٍ ٛقدخل        ٖٔ لي ُِٛقي  ٚ غَٜ

َ   ... ا؟ًددَ حلز ديحٍ ح١ دد٤ًٜش   –ٓادٌح   – )ًـٌٖ دش ًددَ حلز دديحٍ   كٜد  صددخٍ حلمدٖىحٍ ٕحلددٌٜ

ًًدخ لٔدي رؤُدْ ًٕ     ٓدٌح طيلًٜمدخ   د٘ حلقدَحل؟     ألدٜس  ؟ٌٕٓخ حػِخٍ ًَ كٜغ حلعديى  ح١ ٤ًٜش(؛ ٕاٛٔخ

ًٌخ  ٍك دش ٕح دعش  دٚ ل دذ حلع ددي؟      ٕط زًٜمدخ   د٘ أطزخ ددْ    ًدخ لددٜس  ٜدْ؟  رخّى خثدْ   ِْ مد لٕطضدوٜ

 دزلخٍ حه، اًح كدخٍ حرظديحل طَؿٌظدْ      ٍك ظدْ الد٘ ٓدٌّ حلز ديحٍ ح١ د٤ًٜش؟     حلٌَٛ ٛـٔ ٍٖ كقٜقش 

 ْ ػِخٛخٓخ؟  حلظيلٜس،  اٜ  ٛاٍٖ ًِظٔخٓخ؟ ًٕخًح طِفٖٙ   ٜ

ل ددذ حلع ددي  ٍ حلٌددَحى رخلَك ددش  ددٚ  حلٌعددَٕف لدديٗ حلٌيددظغ َٜ رددخلع ٖى حليددَ ٜش؛ أ  ػخًُٜددخ: 

ًددخ  ِدديٓي ًددَ   ٕطلصددٜدحلمدد َ  ددٚ حلددز٤ى ح١ دد٤ًٜش رقصددي لقددخل حلع ٌددخل،     :ٓددٖ .حليددَ ٚ

. ٕأًددخ حلمددعٚ ل قزددٖل  ددٚ  الدد٘ أٍ ٛمددظِ ي حلفخلددذ رغٜظدْ ًددِٔي  حلع دٖى حليددَ ٜش، ٤ًًُٕددظٔي؛  

ٕحليٍح ش  دٚ ك ٜخطٔدخ حليدَ ٜش، ل لصدٖل   د٘ حليدٔخىس حلـخًعٜدش   دٜس ٓدٌح ل ًزدخ           حلـخًعخص 

ل ع ددي حليددَ ٚ رددخلٌ ٖٔى حلٌعددَٕف لدديٗ حلٌيددظغ َٜ رددخلع ٖى حليددَ ٜش ًددَ حلع ٌددخل ٕل زددش          

إٔ  –حلع ددي؛ رددد ٓددٖ ٍك ددش لف ددذ حليددٔخىس. حل ٔددي ا٣ أٍ ٛاددٍٖ حلقددخثٌٍٖ   دد٘ ٓددٌّ حلا ٜددخص         

                                                 

ىحٍ ٕحلدٌَٜ.    (٘) ٍس غد٤ف كظدخد ح دظَحّ ) زديحل فٜ ( ٕٖٓد        (ِٓٗٛظدَ: )حلٌ لقدخص: ص   كخٍ ًعِخ  ٚ حلمٖد صٖد

ىحٍ، ٕكظددذ   ٜٔددخ طددخٍٛن  دَحلّ لٔددٌح حلاظددخد )     – دٚ أًدديًٍخٍ   ى ( ًٕعدْد كددخًَحٍ، ٕقددي ٕصدد ْ   ٜٜٗٔحلمدٖد

ٚا  .  رقٖلْ: اأه
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 زددش حلع ددي حلازددخٍ حلدٌَٛ طوَؿددٖح   دد٘ أٛديٙ حلع ٌددخل كٌددخ ٓددٖ     ًددَ حلع ٌددخل إٔ ًدَ ل  –غدخلزٔي  

 .   حللخل  ٚ ؿخًعخص حلٌٌ اش حلعَرٜش حلمعٖىٛش

  ٔد ) زيحل فٜ ( هَؽ ًَ حلز٤ى رٌٔح حلقصي؟  

رَِّدِش حلقزدٖل حلِٔدخثٚ  دٚ      –رَ قش ًـٌٖ ش آهدََٛ   –حلـٖحد: ٣، رد اُْ هَؽ ًَ حلز٤ى 

ي أٍ كصد ض ًٖح قدش ًزيثٜدش ردٌلك. ٕؿخًعدخص حلمدٖىحٍ       رع ؛اكيٗ حلـخًعخص  ٚ ر٤ى حلمٖىحٍ

ٕحل اددَٙ )ح١هددٖحُٚ( وو.  ٔددد ٛصددق    ووًعددَٕف ًِٔـٔددخ حلعقخثدديٙ )حلظصددٖف ٕحلظٌيددعَ(   

 رعي ٌٓح أٍ ٛقخل  ْٜ: اُْ ٍكد  ٚ ل ذ حلع ي حليَ ٚ ال٘ حلمٖىحٍ؟

حللصددَٖل   دد٘  قددي  ٌددد ل ظدديٍٛس   حلددٌَٜ كددخٍ حلٔدديُف حٟ ددخّ ًِٔددخ  ٍك ظددْ الدد٘ ٕكدٌح 

ْ  ٕل  رخلظديٍٛس الد٘ أٍ    –ٕٓدٚ هٌدس  دِٖحص     – دٚ حلدٌَٜ    ذ حلَُق. ٕقي حُيغد  ظدَس رقخثد

اٍ كددخٍ  –ٕٛدد٤ُى حلع ٌددخل ، ٕكددخٍ رٖ ددعْ أٍ ٛظددَ  حلعٌددد ٕٛظ ددَل لف ددذ حلع ددي  هددَؽ ًِٔددخ

ردَ   كاؼٜدَ ًدَ حلفد٤د حٟؿخُدذ حلدٌَٛ كدخُٖح  ِدي حليدٜن ًقزدد          –حلع دي   قصيّ  ع٤ً ٖٓ ل َذ

ٚ   –ٍكٌْ حه  – حلٖحى ٚ ٓخىٙ ٘   ٚ ًَكدِّ حلع ٌد  خؽ(،ًّد )َى دٚ قَٛظدْ   يحٍ حللديٛغ  رد  حلٌمدٌ

ٕلاِدْ لددي   كٜدغ صدزَٕح   د٘  دظ  حلعدٜش ِٓدخ ، ًددئػََٛ ل دذ حلع دي   د٘ ٍغدي حلعدٜش،           

 )ىًخؽ(  ٚ ًٖضعْ.    ٘ ًكَ ٍك ظْ ال٘ ٕ آطٚ . ٛ عد

ٍُ حللدددؾ، ٕلقدددخُإْ ل عٌدددَس إٔ ٕأًددخ حلمدددعٖىٛش:  ٌٓخُرددد  رعددد   ّ لدددزع  حلٌيدددخٛن ٕكضدددٖ

ًُديِّىص   .٣ ٛعدي ٍك دش  دٚ ل دذ حلع دي      ٌمدـي حللدَحى ٕحلٌمدـي حلِزدٖٙ،     ٚ حل ًشحلعخ ىٍٕ ٔي ٕ

ٚ  ْ رخ١ؿددخُس ددٜورمددعٚ ًددَ   لددْ ًددَس طؤ ددَٜس حلعٌددَس   ٕقدديى إٍٔحقددْ ل قزددٖل    ،كٌدديٙ حلمدد  

ّ   ددٚ حلَٛددخا بكدديٗ ؿخًعددخص حلٌٌ اددش ر  حلعخًددش ، ٕكضددَ هدد٤ل ٓددٌّ حل ظددَس رعدد  حلدديٍٕ

 .  ك ش  ٚ ل ذ حلع ي٣ ٛمٌ٘ ٌٍٓح أًٛضخ . ٕلزع  كزخٍ حلع ٌخل

 ْ ُحٍ ا ًـٌٖ دش ًدَ حلز ديحٍ ح١ د٤ًٜش لف دذ ٕطلصدٜد         ٔد ٛصق رعي ٌٓح أٍ ّٛي ٚ أُد

ٓدددٌّ ًزخلغدددش أهدددَٗ، ٕطضدددوٜي لِ مدددْ، ٕلدددٍٖ آهدددَ ًدددَ طيلٜمدددْ، ٕحه    حلع ددي حليدددَ ٚ ا؟  

 حلٌمظعخٍ.

 : ٙ() (ٚ)ص صخكذ حلظَؿٌش قخل – ٕ

 ا. دس  ال خويَند   : ة ل   زنيا ب دِيَزني ي ك  اليا  ما ةت  ة  دةا

 حلعزخٍس:   ًّٕعِ٘ ٌٓ

ا،  ددٌكَ أ ددٌخل  ددظش ًدددَ    ٟ خضددد حلددٌَٛ ٣ًُٔددي ٕىٍّ  ِدديٓي:    ًٕددَ حلع ٌددخل ح  ا

 حلٌيخٛن . ػي قخل رعي ًلك: 

   .ا ه د ةها ب شدند بو ة ل  دةدس  ز َديَم ل  زنياياي  تنيض ل  ني :ا 

 ددٌكَ أ ددٌخل   ،ٕكددٌلك كضددَ ىٍّٕ كؼٜددَ ًددَ حلع ٌددخل حٝهددََٛ، ًددِٔي: ا      أٙ : ا

 ًـٌٖ ش ًَ حلع ٌخل،  ٜؤطٚ ًكَٓي.   

   :ٕٛظَٔ لِخ ًَ ٌَٓٛ حلظعزََٜٛ

ردديلٜد   حلددٌَٛ ٣ًُٔددي ٕىٍّ  ِدديٓي.    حلع ٌددخل أٍ حلٌـٌٖ ددش حٟٕلدد٘ ٓددي رعدد      .ٔ

ًِدد لا   زنياا ...   قٖلدْ: ا  َْ ا ِٓدخ ل ظزعددٜ ؛     ا، أٙ: ا  ًِد َ حلع ٌدخل ا. ًٕع دٖى أٍ ا 

 أٙ: رع  حلع ٌخل.

 أًٛضخ ٣ًُٔي ٕىٍّ  ِيٓي؛ ٕلاِْ لي ٌٛكَٓي.     ٌخلعٕأٍ ِٓخ  آهََٛ ًَ حل .ٕ
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ٌَٛ لدي ٤ًُٛٔدي؛ ٕاٌُددخ   ٕأٍ حلٌـٌٖ دش حلؼخُٜدش ٓدي رعد  ًدَ حلع ٌددخل حلاؼٜدََٛ حلد        .ٖ

َْ ا حلظزعٜضٜش.كضَ ىٍٕ ٔي ًِ    ؛ كٌخ ط ٜيّ ا 

َ ًددَ حلع ٌددخل أًٛضددخ كضددَ ىٍٕ ددٔي ٕلددي ٤ًُٛٔددي؛ لاِددْ لددي       أٍ ِٓددخ  كؼٜددَٛ ٕ .ٗ

 ٌٛكَٓي.   

ًددَ حلع ٌدخل، ًٌددَ ٛددّي ٚ أُدْ لقددٜٔي ٕأهدٌ  ددِٔي، ٣ُى رعضددٔي،       ٔدئ٣ل أٍرعددش أصدِخف   

 ٕلي ٤ُٛى حلزع  حٝهَ.   

حّى د٘  رديأ ردٌكَ ًدَ    إٔ ًَ ه٤ل ٓدٌّ حل٤ٌكظدخص كقٜقدش ٓدٌّ حلدي ٖٗ.      ل قخٍةٕ ٜظَٔ 

 قٖل:  ؤٔي أ٣ًٕ كٌخ ريأ ٖٓ،  ظ٤ًًُ

حلظددٚ  ًُددشحلٌعددَٕف  ِددي حلٌيددظغ َٜ رددخلع ي حليددَ ٚ ًددَ حلع ٌددخل ٕل زددش حلع ددي؛ أٍ حل٤ٌ   

ٚ  طٌكَ  ٚ كظذ حلظَحؿي ًديس لٖٛ دش ٛديٍّ  ِديّ حلع دٖى       حلعدخلي  ًادغ حلفخلدذ  ِدي حليدٜن     :ٓد

إٔ َٛٛدديٓخ حلفخلددذ، قددي طز دد   ددِش إٔ أكؼددَ، ٕأٍ قددَحلس كظددخد كخًددد إٔ         ظقِٔددخ حليددٜن حلظددٚ ٛ

٘ رعضْ إٔ كضٍٖ رعد  ىٍٕ دْ إٔ أهدٌ كديٛغ  ِدْ ٣       ىٍٕ  ردبل٤ق  ؛ ٓادٌح ٤ًًُدش  ٛمدٌ

 كقٜقش ى ٖٗ ٤ًًُش ) زيحل فٜ ( لٔئ٣ل حلع ٌخل:   ٍ  ٚ.   ِِظَ حٝطقٜٜي

 : ٚ() (ٚ)ص صخكذ حلظَؿٌش قخل – ٖ

 .  ا زنيا  شادةزن ب  زنيشيت قودسا   جوَدةكاي  قودسا  خويَند  شيَخ حشني عصيض ل  سودن  - 1 ا

 :   ًٕعِ٘ ٌّٓ حلعزخٍس

 لمٖىحٍ ا .رع ٖى حلقَآٍ ٕحلقَحلحص حليٜن كمَٜ  يٜش  ٚ ح ٕحلعخٍفا حلعخلي 

ٍّ ) زدديحل فٜ (أقددٖل:  يٍّ  ِدديّ  ددًٜجخ ًددَ   ٛدد حليددٜن كمددَٜ  يددٜش، ٕلددي   لددي ٛدد٤ُى  ا

خليدٜن كمدَٜ  دَ لَٛدت أكددي ل٤ردْ،  ٍُِدخّ  دٚ رٜظددْ،        رحلع دٖى، ٕكقٜقدش حًٟدَ أُّدخ طعَ ِددخ     

ًٌددخ رددخلقَحلحص حلع     ًَح كخ ًظددخ ل قددَآٍ ًظقًِددخ لددْ  خل يددَس إٔ حٍٟرعددش  يددَ،  ٕكددخٍ ٍؿدد٤ً ضددَٛ

  ّ ٕ  –ٍكٌدْ حه   –حليدٜن حٟلزددخُٚ    ِددي ٕكدخٍ ًٌدَ ىٍ َّ ِدخّ رؤُ مددِخ،  رخُظيددخٍ أهزَُدخّ  ،  ع

ل دذ ًِدخ أٍ ُقدَأ    ػدي    ًَكدخ  ديًٛيح لٌدخ  دٌد ٓدٌح حلوزدَ،      حلي ٖس حلمد  ٜش ردَٜ حٟكدَحى،   دَف     

ٚ          ،  ْٜ  ًٜجخ ًَ حلقَآٍ ، ٕلدي   قَأص أُخ   ٜدْ  دٍٖس ًدَ ؿدِل  دّي،  ؤهدٌ ٛصدلق لدٚ قَحلطد

َ ٛقَأ ٖٓ   ْٜ  ًٜجخ  ٌٜد  . ػدي ٍُُدخّ ًدَس أهدَٗ  دٚ ًمدـيّ ٕكدخٍ لدْ ىٍّ  دٚ حلِخ دن           خ أًكد

ٍ    )  ٘ ًخ أًكدَ ًدَ كظدخد حردَ كدِى       –ٕحلٌِمٖم  ، ٍُُٕدخّ  – (حلِخ دن ٕحلٌِمدٖم  دٚ حلقدَآ

ًددَس ػخلؼددش ٍٕحرعددش، ّٕٕى ِددخّ كددَٜ هَؿِددخ ًددَ حلمددٖىحٍ. ٕقددي كضددَُخ لددْ رعدد  هفددذ          

ًّدخ  حلـٌعدش، ٕكضدَُخ لدْ ىًٍ دخ     ٚ   حلم مد  )رعدي حلـٌعددش  دٚ     خ . ٓددٌّ (ش حلضدعٜ ش ل يدٜن حٟلزدخُ

 كد لقخلحطِخ حلظٚ أًكَٓخ ًد حليٜن كمَٜ  يٜش.  

ٕاًح  وأُدْ ٣ًُدْ ٕىٍّ  ِديّ؟    ٛدِ ي  اٜد    وحليدٜن  ًد ٓدٌح قصش ) زيحل فٜ (  ٌّٓ ٓٚ

ٌخًح ىٍّ  ِيّ؟ ٓد أطقَ  ِيّ قدَحلس ك دم ًدؼ٤ً ٕأهدٌ  ِدْ ح١ؿدخُس رٔدخ؟ ٓدد         كخٍ كٌلك  

    ٍ ٘  أطقدَ ؿدًِلح ًدَ حلقدَآ اٍ كدخٍ  ِديّ  دٚلن ًدَ ًلدك   ٜزدَُّ اٍ كدخٍ          ِديّ؟   دٍٖس  إٔ كظد

ٕرعد  هفزدْ ٛعدي ٤ًًُدش لدْ؟ حلـدٖحد       إٔٓد ُٛخٍطْ ٕكضٍٖ ىٍّ إٔ ىٍ َٜ لْ  خىًقخ.ص

ُ مدْ   طا ٜد  أكدي ًدِٔي    ٔي ردْ، ٕ ديىَ  ٕػقدظَ  ،رلقٜقدش ى دٖحّ   حلقَحل ًعَٕف. لاِْ ٛمظغد ؿٔد

ّ ي ٔي، ٕٛظٔددَ ل  ددٜٔي، ٕٛودد  حلظلقددت ًددَ صدديق ى ددٖحّ،  ٜدديلس    ِددي حلع ٌددخل   ٔددي أُددْ ىٍ

ٌَُظَيددزُِّد رٌدخ لددي ُٛعددَ         . لٜازدَ  ددٚ ُظدَٓي    ددؤَٛ ٓددٖ ًدَ قددٖل حلِزدٚ صدد ٘ حه   ٜددْ ٕ د ي : احل
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ٍُُٕا ألددٜس  ع ددْ ٓددٌح ًُٖ ددخ ًددَ أُددٖح  حلظعددخلي حلددٌٙ ًَٛددٚ رددْ غٜددَّ؟ أ٣      ؟ٛ()ك٤ِرددس َػددَٖرٚ 

 ِٛفزت   ْٜ قٖل حليخ َ:  

ًَْظ ٍَ  ِض * ؟ِِٚ ِريحِثٔخ ٕحُم َّ* 

 : ٜ() (ٚ)ص صخكذ حلظَؿٌش قخل – ٗ

 ا . زنيا  ف قيه  شادةزن شيَخ مجيل صربي ل  شادي ت عز ل   آلت  ي م    -2 ا

 ًٕعِ٘ ٌّٓ حلعزخٍس :  

 ًَ ر٤ى حلٌَٜ ا . (ِّـِعَط)حليٜن ؿٌٜد صزَٙ  ٚ ًيِٛش  حلعخلي ٕحل قْٜا 

ًََحٍ( حلؼخلدغ  ِخ ًُُٕٜ  ) زيحل فٜ (ٕ أُخ ض: لقي ًاؼأقٖل ِّ(  دٚ حلدٌَٜ      دٚ ًي  )كدخ ِٛدش )َطِعد

ًَح   ٕ    ُ دٔ رخلٌديحٍّ حلظدٚ    رخلظديٍٛس  ح١ٍ دخل ٕحلٌزخ دَس  ؿدَحلحص  اظدخرد  قدي  ٌدد حلظديٍٛس، 

ًديس   رخلمدٜخٍس الد٘ ًيٍ دش  دٚ قَٛدش طزعدي       ٖٓ حلٌيِٛش ٕغخىٍ أٍ  ِخ الٜٔخ هخٍؽ ًيِٛش )طعِ(،

ػ٤ع  خ خص ُٕص   ٚ لَٛت ؿز دٚ ٕ دَ، ٕرقدٚ  ٜٔدخ ًديس  دَٔ ُٕصد ، ػدي ٍؿدد الد٘           

ٕ )َط  )ِّ ْ  ِعد َ   (صدِعخل ) حلعخصدٌش  الدد٘ غدخىٍص ًعد ٕرقِٜدخ  ٜٔددخ   ،ِٓدخ   لقضددخل  ظدَس  ٜدي حل فدد

أ ددزًٖ خ، ػددي ٍؿعِددخ الدد٘ )طعددِ( ٍٕؿددد ٓددٖ الدد٘ قَٛظددْ، ٕرقددٚ  ٜٔددخ  ددََٔٛ، ػددي ٍؿددد الدد٘       

لدي َٛؿدد رعديٓخ    ٕ ،، ٕرقدٚ ٓدٖ ِٓدخ    (صدِعخل )ال٘  قٚ  ٜٔخ لٜ ش، ػي غخىٍُخٓخ  ّٖٛش)طعِ( ٕر

ًٕاؼِدخ  ٜٔدخ لٜ ظدَٜ، ػدي      –ُمدظ ٌْ   يٕلد  –٣ ظ٤ى حلَحطدذ   س ُِلِخ الٜٔخ( ا٣ ًَس ٕحكيال٘ )طعِ

صددزَٙ؟ ًٕظدد٘ ًظدد٘ ىٍّ ) زديحل فٜ (  ِددي حليددٜن ؿٌٜدد    ٤ أىٍٙ لدي َٛؿددد الٜٔددخ أردًيح.  دد   

 ٣ًُْ؟  

ٚ   (ىٜٜٗٔ/ٔٔ/ٕٙالد٘   ٓٔ/ٜٕ ظَس رقخثْ  دٚ حلدٌَٜ )ًدَ     ٕكٌح )كدخًَحٍ(   ،  قدي ًكدَ لد

كددخُٖح ٛظددَىىٍٕ  دٚ ٓددٌّ حل ظددَس رددَٜ ًدديِٛظٚ )صددِعخل(     أُٔددي –ٕكدخٍ ًَح ًقددخ لعزدديحل فٜ    –

 – َ رعضدٌٔخ حلدزع  ًديس هٌدس  دخ خص طقًَٛزدخ رخلمدٜخٍس        ٌٕٓخ ًيِٛظخٍ طزعيحٍ  –ٕ)طعِ( 

ل لصددٖل   دد٘  قددٖى  ٌددد ل ظدديٍٛس  ٜٔددخ، ٕأُٔددي حلظقددٖح رخليددٜن ؿٌٜددد حلصددزَٙ، لاِددْ ٣      

 .ٌٛكَ أٍ ) زيحل فٜ ( ىٍّ  ِيّ

٘ اؿخر ددٚ  ) زدديحل فٜ ( ػددي اٍ حلظددٚ إٔهددٌص   ٜددْ ُٕددٖقش  ٜٔددخ  ددٚ   حلٌئحهددٌحص  ظددْ   دد

حلدٌٙ طدي  دٚ رٜدض حليدٜن ٍرٜدد ردَ ٓدخىٙ حلٌديه ٚ ٕرلضدٍّٖ           ا صد ق اًـ س حلٌِخصدلش ٕحل 

، ٕ دٚ آهَٓدخ طٖقٜدد ) زديحل فٜ ( ٕقدي لّقدذ ُ مدْ         ٓدـ ٖٓٗٔ/ ؿٌخىٗ حٟٕل٘ / ٕ٘ رظخٍٛن:

 :  (ٓٔ) (ٙ)ص ، قخل/ؿٌخىٗ حٝهَسٜٕرخًَٟٜو ٕطخٍٛن حلظٖقٜد 

 أًخ كي ىٍ ض رخلٌَٜ ٕ ِي ًَ :ا

  قي ؿ مض  ٚ حلٌَٜ قَحرش هٌس  ِٖحص:

ًَح      حلمدِش حٟٕلدد٘   ٕكخُددض .  دٚ ًيِٛددش )طعددِ( ىٍ دض  ِددي حليدٜن ؿٌٜددد صددزَٙ  دًٜجخ ٛمددٜ

 ح٣ ظ خىس ًَ ٤ًًُظْ ُٕصخثلْ أكؼَ  ٚل ا .  

ًَح  ددٚ ًـ دس حلٌِخصددلش     –  خلقدخٍة   ْأُددٛ ٔددي ًدَ  زخٍطددْ ٓددٌّ    –ٕكددٌح ًددَ كدخٍ كخضدد

 ٕأُدْ ٣ُى حليدٜن حلٌدٌكٍٖ لدٖحل ٓدٌّ حلمدِش،       ،هخٍؿٔدخ ِش  ٚ ًيِٛش )طعدِ( ُ مدٔخ ٣   ؿ س  

...ا  ٤ًٌُظددْ لددْ ٣   –أٙ حليددٜن ؿٌٜددد   –ردديلٜد قٖلددْ: ا ٕكخُددض ح٣ ددظ خىس ًددَ ٤ًًُظددْ     
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 ٚ ِّّ  ددٚ قَٛددش طزعددي  ددَ    ُ مددٔخ حلٌيِٛددش طاددٍٖ ا٣ اًح كددخٍ ًعددْ  دد ، ٕقددي رِّٜددُض أُددْ كددخٍ ُٛددَي

   حلٌٖحص٤ص. ُٕص   ٚ ًِفقش ؿز ٜش ٕ َس ق ٜ ش  خ خصحلٌيِٛش رؼ٤ع 

 ٌددخ حلدٌٙ ؿع ددْ ٛدديٍّ   ٕٓدٖ ًعددْ  دٚ ُ ددس حلٌيِٛدش؛    ٕأًٛضدخ لددٖ كدخٍ ٣ًُددْ  دِش كخً ددش     

 َّ ًَحا كٌخ صد ًَح، ٕٓدٖ قدي هدَؽ أ خً دخ ًدَ             ِيّ ا ًٜجخ ٛمٜ ف ردْ، ٕلدي ٛديٍّ  ِديّ  دًٜجخ كؼٜد

 ر٤ىّ الف ذ ٕطلصٜد حلع ي حليَ ٚاو

ٍ ِٓخ ٕٖٓ  ِّ ُٛرٜدد   ٚ ًـ س حليدٜن  ٍَ صد ًَح  اّ  ِديّ  ف رؤُدْ ى َ  ، رٌِٜدخ ا دًٜجخ ٛمدٜ  دٚ   ًكد

ٍَ   –حلظدٚ كظزٔددخ ل٠كدَحى حلعـددي    –طَؿٌظدْ   ّ  ِديٓي حليددٜن  أٍ ًدَ حلع ٌددخل حلدٌَٛ ٣ًُٔددي ٕى

 ٍَ َْؿٌٜددد، ٕحلظعزٜددَ رددـ)ى ًَح،   دد٘    ُِددّ( ٕق ْ رخل٤ًٌُددش ٛ ٜددي أٍ ٓددٌح حلدديٍّ لددٜس  ددًٜجخ ٛمددٜ

    ٌٔحٍ حلا٤ًخٍ ًوظ  خٍ ًظعخٍضخٍ:. حٟقد ٛاٍٖ قي أكٌد  ِيّ كظخًرخ ٕحكًيح

 ًُ    تفَ أكيٌٓخ 

 ًُ    أرخلٌف ت أى رخلٌقٜي؟هٌ؟ ؤُ ك٤ًْٜ زؤٙي،  ََّٜقٕحٝهَ 

ٌدخ  ، أؿدخد ر  دٚ ى دٖٗ حل٤ًٌُدش حلٌِ ًٖدش    ُقدد الٜدْ طادٌٛزٚ لدْ      غِٚ  ِْ أُْ كَٜ ٕقي ر

ٍ   أٍكخص ْ :  ٍ   دَ  ٕحكدًيح  ًدَ أهدٌ كديًٛؼخ     حلع ٌخل ٛقٖلدٍٖ ردؤ  ِدْ  دًٜوخ   حلٌدؤهًٖ    دٜن ٛادٖ

ًٌح لْ.  ٛاٍٖ حٝهٌ ٍ ا :لٞهٌ، أٙ  ط ٌٜ

ٍّل:  زلخٍ حهو ًخ ٌٓح حلظ زدٜس؟  أقٖ ٓدٌح حلدٌٙ ٛدٌكَّ اٌُدخ ٓدٖ هدخص  دٚ أهدٌ حللديٛغ           ا

َ  ٜن أػِدخل حلَٕحٛدش كٌدخ ٓدٖ ًعدَٕف  دٚ   دي حللديٛغ، ٕأًدخ ًدخ ُلدَ  ٜدْ   دٜس               رب ِخىّ 

ظدَحا  َ دْ ٓدٖ أًٛضدخ، ٕ  د٘ ح     ًَ ٌٓح حلقزٜدد كٌدخ ٛعَ دْ كدد ًيدظغد ردخلع ي حليدَ ٚ، ٕٛع       

   ُّ  ٌَ؛  ٔددد ٛمددٌ٘ أهددٌ كدديٛغ ٕحكددي  ددَ  ددٜن ٤ًًُددش؟و ٕٓددد أَهدد          ٣ًصددلش ًددخ حى ددخّ َطِدد

ٛلدديػِخ رٔددٌح  خ  َّددَٔ) زدديحل فٜ ( كدديًٛؼخ ٕحكددًيح رب ددِخىّ ًددَ حليددٜن حلٌددٌكٍٖ؟ اٍ كددخٍ كددٌلك  َ     

ح ددٌْ  ِددٌكََُٕٛددْ  ِددْ  ٜاددٍٖ  دًٜوخ لِددخ  ٜددْو    كظدد٘ حللديٛغ رب ددِخىّ  ددَ حليددٜن حلٌدٌكٍٖ    

ًًخ  ٚ كظخرش  – ضٌَ  ٜٖهِخ اٍ  ، ٕٛدٌكَُخ ٓدٖ  دٚ ضدٌَ ط٤ًٜدٌّ      –لِدخ   ًيٜوشاٍ  اَُخ ٖٛ

 ٕ َّد طَؿٌظْ ًمظقز٤ً رٌكَ حٝهٌَٛ  ِْو

َِّزَظِْٛظضٌَ أ ٜخل ٣ َٛ  ًح ْؿٖحُرٕ   ْ، ٕٓٚ :  ْ لٔخ ا٣ ًَ طؤ

ٍّ    ْ كدخىَ َّد أ .ٔ ٌُ لدْ كدخٍ  دٚ حىِّ    ٚطادٌٛز  دَ حلـدٖحد، ؟ٟ ْ كدخٍ  ٕؿٖحُرد ، ٤ًُدشَ  خثدْ حل

ٌِ َّ  دَ  دٜن    حلٖحكديِ  حلليِٛغ  ٚ أه ٌَد  ،  دب ْ  ََِّْٕٙحل  حللديٛغِ  أٓددِ  َِف دٚ ُ د   –  ِد

– َُّٛ   قد  ٣ ًف ًقدخ، ٕأًدخ  ِديَ     ٓدٌح حللديٛغِ   ل َحٕٙ  ِْ  دٚ هصدٖصِ  ٘  ًٜوخ م

َّ  حلع ددِٖى أٍرددخِد ًَ حٟهددَٗ  ددب  ددًٜوخ  يَُّعدد٣ ُٛ ٓددٌّ حلصددٍٖسِ  ؼددِدًِ  ِددْ  ددٚ حلٌددؤهٖ

ٌُ ، ٣ٌِٕلِٞه ًِ حٝه ًٌح ل ٌؤهٖ  .   ِْ ط ٌٜ

َٓددْ َأأَّدد .ٕ َّلـٖحِردد حلِخقددَد حلمددخثَد َيٕ ٌُ ْ أ ًددخ   ددَ  ددٜن   ٕحكددي  كدديٛغ  ٌَٕأْهدد ٤ًُددَشحل

َُ  خ . َِّكٌلك كٌخ رَّ ًظمخٕٛخٍ، ٕلٜس حًٟ

ٖ.  ٍّ ؛  دَ  دٜن    ٕحكدي   كديٛغ   ِدُّد َلَٕط رَٜ حل٤ًٌُدشِ  –ؿٖحرْ ٌٓح  ٚ  –ْ طمِٖٛظ ٚ أ

 و  (حًَٟٜـ)ْ ر، ٕٖٓ قي لّقذ ُ َمحلِخقِد ل مخثِد ٕهٜخًُش خً ٕهيح خٕط زًٜم خطيلًٜم

ٗ. َّ ًًدخ أَّد     أ . ٕٓدٌح  ْ ٓدئ٣ل  دٜٖهِ   دَ أكديِ   كديًٛؼخ رخ١ دِخىِ   ٌََهد ْ َأ ٚ ؿٖحردْ ٓدٌح اٛٔخ

َِ  ًقزددِ  حليدٜنِ  ٌٓح  دٚ كدتِّ   ُقُيْصَٛقي . ُعي ٕط زٜسن طيلٜسنأًٛضخ   ِّٚ ٓدخىٙ حلدٖحىِ   رد

ٍِ – ٍكٌْ حه –  . ٓخ  ٌََِْهحلظٚ َأ ح١ؿخُِس رخ ظزخ

َُّزْ ٌّٓ َلس طيلٜمخِطَزْلَأْ أَّ .٘   ٚ حلظ زٜس. ذ ًلك ال٘ حلع ٌخل؛ ُٛخىًسَمَِ حلع ي،  ٖ
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ٙ. َّ ًٍح ِضد   دٚ ؿٖحرد   أ  حل٤ًٌُددَش  دٖحُّ   ٜدْ  ددٚ ىَ   ظدَحاِ ح٣ صددلِشرًّخ ٌِِْ ٓددٌح اقدَح

َِ  ف ٓدٖ رظادٌٛذِ  ََّلَصد  ، اً لٖ كخُدض ى دٖحّ صدخىقشً   حلٌِ ًَٖش خ ٌّد ، لاِدْ ل احلٌعظد

ٌُ ِٜسالددد٘ حلظددديل  َحكِش دددَ حلصَّددد –َكعخَىِطدددْ  – كدددخَى َٕٕحل  ِشلَّ  ددد٘ ِصددد  لَّ؛ َىِشَغدددَح

 .ح٣ ظَحا

ٚ. َّ ٌُ  ٚ حلظيلِٜس ِِْظَحَ   ٘ َر لُُّيْ ٌٓح َٛؿٖحَر أ     وِشَحَٕغٕحل

ََٖى كقٜقددُش ٓددٚ ٓددٌّ ٙ  ( ل يددِٜنحل فِٜ ) زددِي ٤ًًُددِش ٗ دد  ْ  ِدديّوٕىٍح ددِظ ؿٌٜددد صددزَ

ٍْ ٌُ لعخقُدح ٛقَٖل  ٌخًح  م٘ أ ٌ  – ُ ِصِْحل َِ ٙ َٛحلد ًِ  –ْ َ د ْقَ  ُىلظد  ْضألٜمد  ٗ؟َْٖ ٓدٌّ حلديَّ   ؼددِ  دٚ 

ُّ ٍُ  هيحً خ ل ِدخ ٕ ٕط زًٜمخطيلًٜمخ  ٌّٓ ى ٖح ُّ  حليح ٜدشُ  ّ؟ أ ٔادٌح ٛادٖ َُ  حلمد   أٓدٌّ ٓدٚ    و؟()حًٟدٜ

ٍُ حًٟخُُش ًًح؟ حلوٜخُُش  ِيّ؟  اٜ  طاٖ    ا

ٍَ حليَٜن ْ ٕصَ اُّ ػّي ُْ لُيْ: ا حلعخرقِٖل حلٌٌكٖ  او   حل قٜ

، ٕلدٜس  كٌدخ قدخل ) زديحل فٜ (   ٓدٖ  ًَٕ ٣ ٛعَف كقٜقش حللدخل ٛظدَ أٍ حليدٜن حلٌدٌكٍٖ     

ٍ    ٌٓحكٌلك، ُٕ ٜٚ  ٍ ، ردد  لٜس لعًِخ  دٚ حليدٜن حلٌدٌكٖ ه دت ٍ ٜدد.     ًحلخلدذ   دي  خضد٤    كدخ

َّ – لاِْ كخٍ ْ  كَٜ طع َِّٖدشِ ًدَ حلـخًعدش ح١ د٤ًٜش رخلٌيِٛدش      حلظودَؽِ  كديٛغَ  –  ِدخ رد خٍ كد ، حلَِز

َّ   ٘ َطقي  ٌُزخلغدُش  دٚ ٕصدِ      . ٕطقًَٛزدخ  ٍْ  دِظخ ِؿد ََُّوً ) زديحل فٜ ( ل يدٜن حلٌدٌكٍٖ    ٓدٌّ حل

ٍْاٌُّدخ ٓدٚ ٟؿددِد    ٍَْ ٓدٌّ أُّدد ِظد ٌَََؿَط حِلَّالد٘ ُقدد  َِٖٚكُٛد  أ ْ    ددخلي  ّ  ِدي  دٜن   ْ ى ًَدد قٜد ُ٣ٕ ، ،ْ

ٌَ ًٔخ،   ؤه ًٌخ ٕ ق    ِْ  ٍْ ٌّ أ َِ َّ حليحٍّ  ِيّ َك ٌِ َتَٖػُٕٛأ ٍَ الْٜ رخلَزِخٍ.ُٕٛ ْرع     يخ

ََ ُٖ نًٛضخ أ ٌٕٓح ح١ٛلخُل  .  ويحِ حلٕ حلظ زِٜسٕ ظيلِٜسحل ً

 : (ٔٔ) (ٚ)ص صخكذ حلظَؿٌش قخل – ٘

 ا.   زنيا  ف دمو دة ياس شيَخ سام  نلعنب  ل  شادي صنعْا  ل   آلت  ي م   -3ا 

 :  ًٕعِ٘ ٌّٓ حلعزخٍس

 .  ر٤ى حلٌَٜا  ٚل حليٜن  خًٚ حلعَرٚ  ٚ ًيِٛش صِعخ حلعخلي ٕحلٌليعا 

 أقٖل: 

َُ ٕ ظلِدخ ًعدْ ىًٍٕ دخ     حلعَرٚ أرٖ ك م حلٌصَٙ حلظقِٜدخ ردْ  دٚ صدِعخل،     حليٜن  خًٚ ر

ٌُدد        س  ددٚ أصددٖل حل قددْ(   ََكٌَِّ ددٚ )ُِٓددش حلِظددَ( ٕ)حٟىلددش حلَضددٜش لٌددظَ حلدديٍٍ حلزٜٔددش( ٕ)حل

َ   ل يدِقٜفٚ.   كٌ ِددخ أ ،–ٔدخ  ظدَحص حُقفددخ   دَ حلديٍّ     ظطو   – (ٕٔ)ًٕاؼِدخ  ِديّ قَحرددش  دَٔٛ

ٌُ  ٜٔخ )حلِِٓش(،    .َس(ٌكِّٕىٍ ِخ  ًٜجخ ق ٤ًٜ ًَ إٔحثد )حل

 :  (ٖٔ) (ٕٙٛقٖل  ٚ ًـ س احلٌِخصلش ٕحلص قا )ص

٣ًُددض حليددٜن أرددخ ك ددم  ددخًٚ حلعَرددٚ، ٕىٍ ددض  ِدديّ )ُِٓددش       ٕحلمددِش حلؼخُٜددش: ...  ا

 ا.  فًَٚ )ًٌكَس أصٖل حل قْ( ل يِقٜ حلِظَ( ٕ)حٟىلش حلَضٜش لٌظَ حليٍٍ حلزٜٔش( ٕ ًٜجخ

ّ   أقددٖل:  ْ    كظددخد )حٟ  ِدديّ  ك٤ًددْ ِٓددخ ٛ ٜددي أُددْ ىٍ : ىلددش حلَضددٜش( كددخ٤ًًو ري٣لددش قٖلدد

ردد   –غخلدذ نِدٚ    ،ّأًكدَ أُِدخ أكٌ ِدخ   أُدخ ٣  ٕ. إ ًٜجخ ًَ )ًدٌكَس أصدٖل حل قدْ( ل يدِقٜفٚا    

ٍُ طع ٜقددخص حليددٜن     أرددٖحدأُِددخ ٕصدد ِخ  ٜددْ الدد٘ آهددَ     –أكددخى أؿددِى   ِّ   دد٘  حللددؾ، ٕكِددض ُأَى

 .   ٚ آهَ كظخد حللؾٌّٓ حلظع ٜقخص قي حُظٔض ، ِٕٚظَوْمُُ

                                                 

 .  (ِٓٗٛظَ: )حلٌ لقخص: ص  (ٔٔ)

 اٜددد  أصدددزق  . ى(ٜٜ٘ٔ/ ٚ/ٕٕ – ٘/ٚٔٓدددـ( حلٌٖح دددت : ) ٙٔٗٔ/صددد َ/ ٕٗ –/ًٙ حللـدددش  ٚٔردددَٜ ) ًدددخ  (ٕٔ)

  ِش كخً ش؟   حلئَحٍ ٤ًًَُش

 .  (ِٔ٘ٛظَ: )حلٌ لقخص: ص  (ٖٔ)
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 ػي غخىٍ حليٜن  خًٚ رَ حلعَرٚ صِعخل، ٕحُقفعض حليٍّٕ.   

ٚ   ٔدٌّ ٓددٚ حل٤ًٌُدش حلظددٚ ٛدي ٜٔخ ) زدديحل فٜ ( ل يدٜن حلٌددٌكٍٖو       ٕطع ٜقدٚ   ٜددْ كظع ٜقدد

   ٘ ى ٖحّ ٤ًًُش حليٜوَٜ حلمخرقَٜ. ٕ ْٜ ًخ  ْٜ و

ًددَ ٕؿددٖى ) زدديحل فٜ (  ددٚ     ى(ٜٜٚٔ – ٜٜٙٔ)حلؼخلؼددش   حليٍح ددٜش  ددٚ حلمددِش ػددي اُددْ  

كٜدغ كدخٍ أردٖ     –ل ظديٍٛس رخلٌعخٓدي حللِرٜدش ح١هٖحُٜدشو     ٘(ًٓخرْ الد٘ ٕحىٙ )ُكَِد  رعي ٕ ،حلٌَٜ

ٙ   ك م ًٖؿًٖىح  ّٚ  –قزدد لقخثِدخ ردْ  دٚ صدِعخل        دٚ ًلدك حلدٖحى ٍ دخلش ٛدٌى  ٜٔدخ أردخ      أٍ دد الد

   وك م

ْ   ٜيِيد ِٕٓدخ أطمدخلل : كٜد  ٛـٜدِ ) زديحل فٜ ( لِ مددْ أٍ ُٛ      ُّد    دٚ طَؿٌظد ػددي ، ْربُمدخٍ ٌٛ

ِ ٖٓ رعي ًلدك   ٍَ   ٛعظد أ٣ ٛعظزدَ ٓدٌح   ؟  دٚ حلٌٖحقد    ألدٜس ٓدٌح طِخقًضدخ    ؟ّ  ِديّ رؤُدْ ٣ًُدْ ٕى

ُّ حلظِخق   ؟ٕحلٌص لشًُخ كمذ حلٌاخٍ ط 

َٕٚأًٛضخ  قي َٕص ََ حلعَرٚ رـ)حلعخلي ٕحلٌليع(.       خً  ر

ْ    ٕح دظغخل رخ  ، ِديّ   دي   أرٖ ك م رَ حلعَرٚكخٍ حليٜن : أقٖل ، للديٛغ ٕلدْ اؿدخُس راظزد

ْ ظٖؿَّد  ِٔدخ َٛ  ىٌُٕٔدخ اًح كدخٍ  ٕ. ردبل٤ق ٓادٌح   ردـ)حلعخلي ٕحلٌلديع(  لاِْ كدخٍ ىٍٕ أٍ ٖٛصد    

  دد٘ ٕصدد ْ   ْ   دد٘ ٕصدد  ) زدديحل فٜ ( ل يددٜن حلٌددٌكٍٖ رددـ)حلعخلي ٕحلٌلدديع( ًددخ طٖؿَّدد        

ًٕعَٕف قصديّ ًدَ ٍٕحل ٓدٌح حلظضدوٜي، ًٕدخ  ٜدْ        خرت ل يٜن ؿٌٜد صزَٙ ًَ ح٣ُظقخى.حلم

   .ًٕق يَْٛ حلظيلٜس ٕحلظعخلي، ٕأػَ ًلك   ٘ قَحثْ ً

 : (ٗٔ) (ٚقخل صخكذ حلظَؿٌش )ص - ٙ

  ةل َ بيَت كا  خاا    ب  هادي نلوندع  دةمح ت  خونيشيَخ مقبل   آلت  ي م   دمو دة ياس زنيا  ف  ا
ي د   كا  مامؤساياي با دِيَز ماا ةي يزيلا       حللديٛغ دك زيَل  ط  دةي زنيشيت ش دع  ي  با  ياا ي دند    م

 ا .   سالَ الي ما ةت  ة  دةدس  تيادن خويند  ة

 عِ٘ ٌّٓ حلعزخٍس :  ًٕ

صددخكذ  –ٍكٌددْ حه  –ًٕلدديع ردد٤ى حلددٌَٜ حليددٜن ًقزددد رددَ ٓددخىٙ حلددٖحى ٚ       ددخلي ا 

ْ ف ريحٍ حلليٛغ، ٕقدي  ًَكِ   ٌٚ  َ ٚ كزَٜ ًعَٕ ً  ٣ًُد َ  قَحردش حل خضدد   حٟ دظخ ،  دِظٜ

ٍَ  .ا–(٘ٔ)أٙ:  ٚ حلمِظَٜ –ّ  ٜٔخ ٕى

   ل: أقٖ

َ  –ٍكٌدْ حه   – خٌٓح صَٛق  ٚ أُدْ ٣ُى حليدٜن ًقزً د     دٚ ًَكدِّ    إٔ ىٌُٕٔدخ رق ٜدد    دِظٜ

 ىحٍ حلليٛغ.   

  :(ٙٔ) (ٙ)ص احلٌِخصلش ٕحلص قًـ س ٚ ا ٚ ٍٕقش حلٌئحهٌحص   قخللاِْ 

الدد٘  –حلؼخلؼددش  حلمددِشٛعِددٚ  –ا ... ػددي حُظق ددض  ددٚ ُٔخٛددش حليددَٔ حلوددخًس ًددَ ٓددٌّ حلمددِش    

ًّخؽ( ل٤ًٌُش ح  .  –ٍكٌْ حه  –ليٜن ًقزد )ى

 ٕحلمِش حلَحرعش:  ٚ صعيس ح ظٌٍَص  ٚ حلٌاغ  ِي حليٜن ... ا .  

 حلمِش حلوخًمش .   أَٛ كخٍ  ٚ ٕلي ٌٛكَ

َّف ِٓخ    :لقي ص

                                                 

 .  (ِٓٗٛظَ: )حلٌ لقخص: ص  (ٗٔ)

(ٔ٘)  ٍَ  ، أٙ:  ٚ حلٌَكِ حلع ٌٚ ل يٜن . ّ  ْٜ(ٕطلظٌد حلعزخٍس حلاَىٛش ًعِ٘: )ٕى

 .  (ٔ٘ لقخص: صِٛظَ: )حلٌ  (ٙٔ)
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 ُْحُظقد  ٚ ُٔخٛش حلئَ حلوخًس ًدَ حلمدِش حلؼخلؼدش    ا رؤ–     َ  – ًدَ ٕؿدٖىّ  دٚ حلدٌٜ

ًّد  )ٛدٖى  ُٔخٛدش حليدَٔ حلودخًس    ٕ ا–ٍكٌدْ حه   –خؽ( ل٤ًٌُدش حليدٜن ًقزدد    ال٘ )ى

َّى أٙ: ٓـ(ٛٔٗٔ/ٔ/ٕٗى( ٖٛح ت: )ٜٜٚٔ( ًَ  ِش )ٖٔحلمزض/  .إٔحهَ ًل

  ٜدددْ  دددٚ اًـ دددس حلٌِخصدددلش   إٔهدددٌص قدددخل  دددٚ ٍٕقدددش حلٌئحهدددٌحص حلظدددٚ   

  :(ٚٔ) (ٕٚحلص قا حلٌٙ طي  ٚ رٜض حليٜن ٍرٜد ٕرلضٍّٖ )ص

حل ٖحثددي إحلظددٖحٍٛن حلٌؼزظددش  ِدديٙ  ددٚ كظزددٚ حلظددٚ ىٍ ددض   ٜٔددخ ٕ ددٚ ى ظددَ     

 كؼَٜس ًِٕٔخ :  ٓٚ حلظٚ كِض أكظزٔخ  ٚ ىٍّٕ حليٜن

ردديأص رظدديٍٛس رعدد  ح١هددٖس ًٕددِٔي رٌٔددَ حلادد٤ٍٙ   دد٘ كظددخد  ددٌٗ        -ٔ

ٕأكٌ دض رٔدي حلاظدخد     ٚٔٗٔحلعَف  ٚ  َ حلصَف  دٚ إٔحهدَ  دَٔ ًٙ حللـدش     

 ٓـ ا . ٛٔٗٔ ٚ  َٔ ًٍضخٍ 

ٔدٖ ًكدَ أ٣ًٕ   : لٜظؤًد حلقخٍة كٜد  ٛ ضدق ) زديحل فٜ ( ُ مدْ رِ مدْ.       أقٖل

ٚ     أُْ حُظقد الد٘ )ىًدخؽ(  دٚ ُٔخٛدش حليد      إٔحهدَ   َٔ حلودخًس ًدَ حلمدِش  حلؼخلؼدش، ٕٓد

حرظديأ حلظديٍٛس  دٚ حلاظدخد حلٌدٌكٍٖ  دٚ إٔحهددَ       ٓدـ، ِٕٓدخ ٛدٌكَ أُدْ     ًٛٔٗٔلدَى  

ٓدـ، ٕأٍ ٓدٌح ػخردض  دٚ كظزدْ حلظدٚ ىٍ دٔخ  دٚ )ىًدخؽ( إٔ ى ظدَ           ًٚٔٗٔٙ حللـدش  

، أٙ: ٕٓدٖ  دٚ )ىًدخؽ(.  ٔدٌح اًدخ كدٌد        ٖحثيّ حلظٚ كخٍ ٛاظزٔدخ  دٚ ىٍّٕ حليدٜن   

 صَٛق، إٔ طيلٜس ًظعٌي رٖؿْ ه ٚ ٖٓ أ  ي رْ، ٕحلظيلٜس أهٖ حلاٌد.

  ُْاحليٜن ح ظٌَ  ٚ حلٌاغ  ِيكخٍ  ٚ )صعيس( ٕ  ٚ حلمِش حلَحرعشإأ  . 

ٕ  ددٚ  ف ددش صددٜ  ط ددك حلمددِش     كِددض ًٖؿددًٖىح  ٕلقددي ًّددخؽ(،  غخىٍٓددخ   ددٚ )ى

/ٍرٜددددددد ٜٔ( حلٌٖح ددددددت: )ىٜٜٛٔ/ٚ/ٖٔ) زدددددديحل فٜ ( ًددددددد أ ددددددَطْ  ددددددٚ ) 

 خثددًيح الدد٘  الدد٘ صددِعخل، ًاددغ  ٜٔددخ قَحرددش  ددَٔ، ػددي غخىٍٓددخ    ٓددـ( ٜٔٗٔحٟٕل/

ٕرخلٌقخٍُش رَٜ طدخٍٛن حُظقخلدْ الد٘ )ىًدخؽ( ٕطدخٍٛن ًغخىٍطدْ لٔدخ ٛظٔدَ لِدخ          حلز٤ى. 

   ٔ ًّددخؽ(  ددِش ٕ دد ًَح ُٕصددَ   ددَٔ طقًَٛزددخ، ٣  ددِظَٜ، ٣ٕ ُقَحرددش   أُددْ رقددٚ  ددٚ )ى

ٌ   ددِظَٜو  ٘ ٓددٌح؟ أطددَ   ٌََّمدد ٌددخًح ُٛ ظددْ حلظددٚ كظزٔددخ ل٠كددَحى.  كٌددخ حّى دد٘  ددٚ طَؿ

 حلـٖحد ل قخٍة حل زٜذ حلٌِص .  

 وٕلي ٌٛكَ أَٛ كخٍ  ٚ حلمِش حلوخًمش   

 : (ٛٔ) (ٚ)ص اًـ س حلٌِخصلش ٕحلص قا ٚ ٍٕقش  أًٛضخ قخلٕ

ىٍ دض  دٚ حلدٌَٜ    أُخ لي أقد ىٍ ض كد ٌّٓ حلمِٖحص  ِي حليٜن ًقزدد، ٕاٌُدخ ق دض:    ٕػي ا

 ا.  ًَ  ٔي ًِٚ أُِٚ أقصي حليٍح ش  ِي حليٜن ًقزد  ٖٔ  ٖل  ٔي ًِْٕ ،هٌس  ِٖحص

 أقٖل:  زخٍطْ ٌّٓ ٛئهٌ ًِٔخ  ٜجخٍ:  

 .  اىٍّ هٌس  ِٖحص  ٚ حلٌَٜاأ٣ًٕ: طصَٛلْ رؤُْ 

( رؤُدْ ىٍّ  دٚ ًيِٛدش )طعدِ(  ِدي حليدٜن       حلٌِخصدلش  -ٙ)ص  قي حّى ٘ :أًخ حلمِش حٟٕل٘

( ًدَ ٓدٌّ حلَ دخلش،   َٜؿدد     ٛ -ٙٚ حىِّ خثدْ ٓدٌح )ص  ِخ كٌردْ  د  ؿٌٜد صزَٙ ٣ًُْٕ. ٕقي رَّ

 .خالٜٔ

ك دم  دخًٚ حلعَردٚ ٤ًًُدش ًف قدش،       قي حّى ٘ ٤ًًُظدْ ل يدٜن أردٚ    ٕأًخ حلمِش حلؼخُٜش: 

( أٍ حل٤ًٌُددش ٛكخً ددش. ٕقددي رِّٜددخ  ددٚ ٓددٌّ حلَ ددخلش )ص  حلؼخُٜددش مددِش حلًٌددخ ٛددٖٓي أُددْ ٣ًُددْ  

                                                 

 .  (ِٕ٘ٛظَ: )حلٌ لقخص: ص  (ٚٔ)

 .  (ِٕ٘ٛظَ: )حلٌ لقخص: ص  (ٛٔ)
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 دٚ  ف دش   ٍ ىٍح دظْ  ِدي أردٚ ك دم كدخٍ      ٔدخ  ظدَحص حُقفدخ . ػدي ا    ظكخُض قَحرش  دََٔٛ طو   

ٌّددي ًكددَّ  ددٚ حلمددِش حلؼخُٜددش لٜددٖٓي         دد٘  –صددٜ  حلمددِش حٟٕلدد٘، ٣ حلمددِش حلؼخُٜددش، ٕاٌُددخ طع

 ع د٘ ٓدٌح ٓدٖ لددي     أُدْ كدخٍ ًِيددغ٤ً رف دذ حلع دي  دٚ كددد  دِٖحص ًاٖػدْ  دٚ حلددٌَٜ.          – خىطدْ  

ٍُ ىٍّ حلمدِش حلؼخُٜدش   ُعدي ٓدٖ  دٚ     ّ  ٚ حلمِش حلؼخُٜش  ِدي أٙ  دٜن ًدَ  دٜٖم أٓدد حلمدِش.      ٛي

، ٕكصددد   ددد٘ ىر ددٖى  ددخى ًدددَ ك ٜددش حلظَرٜددش ل عدددخى       حليٍح دددخص حلع ٜددخ  ددٚ ؿخًعددش صِعخل/  

ى.  خرددي طٖ ٜددت حلٔخ ددٌٚ أكددي    ٕكددخٍ ًددَ أ ددخطٌطْ  ٜٔددخ    . (ٜٔ) ى(ٜٜٙٔ – ٜٜ٘ٔحلـددخًعٚ )

 كزخٍ ًِظَٙ ح١هٖحٍ حلٌم ٌَٜ ًَ أٓد حلعَحق. ٕ ِعٖى لٌكَّ  ٌٜخ ٛؤطٚ .  

( ٔ٘حلٌ لقدخص: ص  – ًٙـ دس حلٌصدخللشا )ص  قي ًكَ  دٚ ٍٕقدش ا  لمِش حلؼخلؼش:  ٕأًخ ح

    ٍّ ًِّ خ  ٚ صعيس  ٚ )ٕحىٙ ُكَِد٘(. لاِدْ لدي ٛدٌكَ أ ٍ   أُْ كخٍ ًي  دٚ ًعٔدي كِردٚ     طيٍٛمدْ كدخ

ٍَّ ، ٕلي ٌٛكَ أًٛضخ (ٕٓ) واهٖحُٚو    وِٓخ ؟ٖٓ  ِي ًَ ى

ًّدخؽ(   – ٕقي ًكَ أهُٖخ )رٌَٔ( ًٌخ  ٚ )ى  دٚ ٕحىٙ   ٕقدَض أٍ كدخٍ ) زديحل فٜ (   ٕكخٍ ًقٜ

َ   –ُكَِدد٘  الدد٘   ًعددْ ٖحٌٓزأٍ ٛدد  –ٍكٌددْ حه  –  دديى ًددَ لدد٤د حليددٜن ًقزددد     أُددْ ل ددذ ًدد

ًّدخؽ(    عّٖقِِ يس ًَحص لُٜ) زيحل فٜ (   –حقظِدد  . ػدي   لف دذ حلع دي  ِدي حليدٜن     رخ٣ُظقدخل الد٘ )ى

ٍَّ أٍ ِٛظقددد ا  ،– طلددض حلضددغ  إٔ حللٜددخل  حلعددخى حليددَٔ حلوددخًس ًددَ    ددٚ ُٔخٛددش  (ٕٔ)لٜٔددخ قدد

ْ  ٛٔٗٔى( حلٌٖح ددت: )إٔحهددَ ًلددَى   ٜٜٚٔ/ٜٜٙٔ) ًح حليٍح ددٚ  َّ رٜخُدد ، أٙ: وٓددـ( كٌددخ ًدد

  ٚ  ف ش صٜ  ط ك حلمِش.  

غددخىٍ حلٌَكددِ ًددَحص  كددخٍ ٛ –أػِددخل صددٜ  ٓددٌّ حلمددِش   –أٍ ) زدديحل فٜ (  ًٕكددَ أًٛضددخ

ًًخو ًًخ كؼَٜس، ر غض رع  حلٌَحص أٍرعَٜ ٖٛ   يٛيس ال٘ صِعخل ٌٛاغ  ٜٔخ أكٜخًُخ أٛخ

ْ  (ٓٔ اٌخ ًكَص  دٚ )ص َحرعش: لمِش حلٕأًخ  ٚ ح أُدْ  ٕ ،(ٕٕ) أُدْ كدخٍ  دٚ )صدعيس(     : ِد

 .  ح ظٌَ  ٚ حلٌاغ  ِي حليٜن

ًّدخؽ(       ٕكضدَ  ًكَ أهُٖخ )رٌَٔ(: أُْ لٖ ؿٌعض أٛخى ) زيحل فٜ ( حلظدٚ رقدٚ  ٜٔدخ  دٚ )ى

ًٍح الد٘ قَٛدش          ٜٔخ حليٍّٕ  لي طز    ِش ٣ٕ ُص   ِش، ُْٟ رقدٚ  دِش  دٚ حلٌَكدِ ٛدٌٓذ ُٔدخ

                                                 

 . (٘٘: )صلظٚ أهٌٓخ ًَ حلـخًعش حلٌٌكٍٖس؛ ضٌَ حلٌ لقخص صٍٖس حلئخىس حلٌئقظش ح :ِٛظَ  (ٜٔ)

ٍس ٗ٘: حلٌ لقددخص )ص: ِٛظددَ  (ٕٓ) لوفددخد حلٜٔجددش حلعخًددش ل ٌعخٓددي حلع ٌٜددش حلٌٖؿدْد الدد٘ حلوفدٖد        (، ٕ ٜٔددخ صدٖد

ف طددٌكَس  دد َ لددـ)لفٜ  أكٌددي ًصددف ٘( ٕٕنٜ ظدْد )ًدديٍّ(   دد٘ هدد  ) صددِعخل           حلـ  –ٖٛددش حلٌِٜٜددش لصدَد

ٍس حلضدٌخُش حلٌخلٜدش     ٚ٘، ٕ حلٌ لقدخص )ص:  ى(ٜٜٜٔ/ٜٛىًيت(،   ٘ كمخد حلعخى حليٍح دٚ )  ( ٕ ٜٔدخ صٖد

حُٚ لديٗ حلـخًعدش حلٌِٜٜدش، الد٘ كدَٜ ا طمد ي حلٌعخٓدي حلَٕحطدذا، ٕحلٌ لقدخ             ص )ص: حلظٚ ضدٌِٔخ أ دظخًّ ح١هٖد

( ٕ ٜٔخ صٍٖس حلظٖكٜد حلوخص حلٌٙ كظزْ لٚ ٣ ظَىحى ًز   ًخثظٚ ى٣ٍٕ كخٍ لْ  ِدي حلزعؼدش حلعَحقٜدش  دٚ     ٛ٘

(، ٕك ٔخ طئكدي أُْد كدخٍ ًيًٍ دخ     ٜ٘)حلٌ لقخص ص:  حلٌعخٓي حلع ٌٜش، ِٕٛظَ أًٛضخ ًخ كظزْ ه   ٍٕقش حلظٖكٜد

   رخلٌعخٓي حلع ٌٜش حللِرٜش ح١هٖحُٜشوو   

 ْ ُحٍس حلظَرٜدش ٕحلظع ددٜي، ٕقمدي طددخرد           : كددخٍ ُظدخى طِزٜد ًٌخ الدد٘ قمدٌَٜ: قمددي طدخرد لدٖد حلظع ددٜي  دٚ حلددٌَٜ ًِقمد

حٍ حلٌمد ٌَٜ    –للِد حلظـٌد حلٌِٜدٚ ل٢صد٤ف    ٛمدٌ٘ ردـ)حلٜٔجش حلعخًدش ل ٌعخٓدي حلع ٌٜدش(. ٕقدي        –أٙ: ح١هٖد

ل           ُحٍس حلظَرٜدش ًديس  دِظَٜ ىٍح دٜظَٜ، ػدي طلٖد  دٚ حلمدِش حلؼخلؼدش     ح ظغد ) زيحل فٜ ( ًدد حلٌديحٍّ حلظخرعدش لٖد
  ٜخ طَٗ ًخ حلٌٙ ؿع ْ ٛظلٖل ٌٓح حلظلٖلو. ال٘ حلٌعخٓي حلع ٌٜش، ال٘ آهَ  ِش لْ  ٚ حلٌَٜ

 زذ حُظقخلْ ال٘ )ىًخؽ( ًخ ًكَّ أهُٖدخ )رٌٔدَ( ٕٖٓد صدخىق  ِديٙ،  ٜصدق أٍ ٛقدخل  دٚ ) زديحل فٜ (:          اًٍ  (ٕٔ)

ّن أهخ  ٣ َرفدنا ََ ْ  ل َؿدد،  ٛضدَد  حلعدَد،  أًؼخل ًَ ًئٍٖ ًؼدٕٖٓ  . ا ًُْا ٘  غٜدَّ  ٛلٌ د َ  لدٜس  ًدخ    د  ًد

(، ٕ ْٜد قصدش ًكَٓدخ  دٚ     ٚٔٔٗ: ردَقي  ،ٖٛٔ/ ٕ): حلٌدٜي  كَف  ٚ ٚ اًـٌد حًٟؼخلا  حلٌٜيحُٚ ًكَّ.  ؤُْ

 . (ٔٚٚ، حلٌؼد ٍقي ٕ٘ٔ/ٔ)

ًّدخؽ(، ٕٓدٚ قَٛدش                 (ٕٕ) حكٜٔخ، ٕلدي ٛقدد ) دٚ ى ٣كظ أُْ قخل ) دٚ صدعيس( ٕٓدٚ طيدٌد ًيِٛدش صدعيس ٕقَحٓدخ ٕضٖد

 .  حلظٚ  ٜٔخ ًَكِّ )ىحٍ حلليٛغ(. ٕ ْٜ طيلٜس ه ٚ  ٜؤطٚ رٜخُْ –ٍكٌْ حه  –قزد حليٜن ً
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ًّدد  ٚ حلٌعًلددك  ددٚ ل ظدديٍٛس خؽ( رعٜدديس  ددَ )ى و ًددَ أؿددد حللصددٖل   دد٘  ٔددي حللِرددٚ ح١هددٖحُ

ًَح ًدَ            حلٌخل، َٕٛؿد ال٘ حلٌَكِ رعدي حلظٔدَ طِعًزدخ،  ظ ٖطدْ ىٍّٕ ًدخ قزدد ٕرعدي حلظٔدَ ٕكؼٜد

ك٤ًٌُدش غٜدَّ    –أٙ أُدْ لدي ٛد٤ُى    ىٍّٕ ًخ رعدي حلعصدَ ٕأكٜخًُدخ ىٍّٕ ًدخ رعدي حلٌغدَد.       

ٍَ  –ًددَ لددد٤د حلع ددي ردددـ)ىًخؽ(    ، ل يدددٜن إٔ يٍّٕ حلًٜٖٜددش حلعخًدددش ٣ٕ حلوخصددش  حلددد كضددٖ

ْ ٔدي حللِردٚ هدخٍؽ )ىًددخؽ( قدي أهدٌ ًِدد     لف٤ردْ. ردد كدخٍ حُيددغخلْ ًٕٓخردْ ل ظديٍٛس  ددٚ حلٌع     

 غخلذ ٕقظْ.  

رددـ)صعيس( ردديل )ىًددخؽ(  ددٚ  زخٍطدددْ      أقددٖل: ٕٓددٌح ٓددٖ حلمددَ  ددٚ طعزَٜ) زددديحل فٜ (     

ًٌخ أُْ ًاغ  ٚ )ىًخؽ( كغَّٜ ًَ ل زش حلع ي رحلمخرقش ِٓ  ٕلي ٛوَؽ ًِٔخو ٔخ،، ًٖ

٘؛   دددي ٛدددٌكَ  دددٚ طَؿٌظدددْ، إٔ  دددٚ اًـ دددس     ِخَ ددد٣ٕ أىٍٙ أَُِمدددٚ ) زددديحل فٜ ( أى طَ 

 ٜٔددخ ل يدٜن ًقزددد ٕىٍح ددظْ   حلٌِخصدلش ٕحلصدد قا أُدْ أػِددخل ٓددٌّ حلمدِش حلظددٚ حّى د٘ ٤ًًُظددْ      

؛  َع٘ ل قزٖل  ٚ حليٍح خص حلع ٜدخ  دٚ حلـخًعدش حلٌِٜٜدش رصدِعخل، ٕقزدد  دٚ حلٌخؿمدظَٜ،          ِيّ

ِّّ      (ٖٕ)ٍّ حلمِش حلظٌٜٔيٛش  ٜٔخ، ٕحؿظدخُ ح٣ًظلخُدخص حلِٔخثٜدش   ٕى ، ٕٓدٖ  دٚ ُ دس حلٖقدض ًدي

    ٚ قَٛش رعٜيس  َ )صعيس(و ٕ)صعيس( طزعي  َ )صِعخل( قَحرش هٌس  خ خص رخلمٜخٍس.

 /ٗٔ دٚ ) الد٘ حلدٌَٜ   ٕكديّ   ْ لٌدخ أٍؿدد أ دَطْ الد٘ حلدز٤ى،  دخى      ٕأًخ حلمِش حلوخًمدش:  بُد  

 دٚ   )رٌٔدَ( ٕس، ٕقدي ح دظقز ظْ أُدخ    ل ظديٍٛ  ى(ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٗحلٌٖح ت: ٓـ ٜٔٗٔؿٌخىٗ حلؼخُٜش/

 ٌٔخ رعي أٍ ٍؿعدخ الد٘ )ىًدخؽ( رقدٚ ) زديحل فٜ (  ِديّ لٜ ظدَٜ،       أُ :أهزَُٚ )رٌَٔ(حلٌفخٍ. ٕ

ًّددخؽ( قَحرددش أٍرددد إٔ هٌددس  ددخ خص؛  ددٚ ًِفقددش ؿز ٜددش    الدد٘ ػددي غخىٍٓددخ  قَٛددش طزعددي  ددَ )ى

 ِّ ، ٕكخُدددض ٓدددٌّ حلمدددِش ًدددَ أُمدددذ  هدددٖحًُٚ دددخ  دددٚ حلٌعٔدددي حللِردددٚ ح١ طمددٌ٘ )ٍحُف(؛ ًي

ًّخؽ( لف ََ     ذ حلع ي؛ ُْٟ كخٍ ٕكديّ لدٜس ًعدْ أ دَطْ،     حلمِٖحص لْ ل ظ َل  ٚ )ى ًٕدد ًلدك آَػد

 .  حلعٌَد ًَ أؿد حلٌخل   ٘ ٤ًًُش حليٜن ًقزد

ََّط ػيق ض:  ْ ٌُظظْ ٕ د َّ ح دظ٤ى ٍحطزدْ، ٕٕك ِدٚ ح دظ٤ًْ،  قزضد     د حلَؿٖ  ال٘ حلز٤ى قزد ع

 .لٜٖص ْ الْٜ –ٕكخٍ ٕقَظٔخ   ٘ أٓزش حلم َ ل َؿٖ  ال٘ حلز٤ى أًٛضخ  –)رٌَٔ(  ال٘

إًدَ  ٔدي ًِدٚ أُِدٚ أقصدي حليٍح دش        :– زخٍطدْ حلمدخرقش    دٚ   – قٖلْػخًُٜخ: ًٌخ ٛئهٌ ًَ 

ٍَ       أُددْ ٛعظدَف   ِدي حليدٜن ًقزدد  ٔدٖ  دٖل  ٔدي ًِدْ ا        َْ  ٔدي ًِدْ رؤُدْ ى ًَد ٍّ ِٓدخ   ّ  ِددي ردؤ

َْ( أكؼدَ ًدَ ٕحكدي  دٚ أكؼدَ ًدَ ًِفقدش؛ ًدَ غٜدَ            هٌس  ِٖحص. لاَ ٓدٌح ًقزد حليٜن  ًَ حلدـ)

َِٙ كٜ  أهفؤ ؿٌدٜعٔي  دٚ  ٔدي ك٤ًدْ اٍ لدي ٛادَ قدي         أٍ ٛظٖحلئٕح   ٘ حل ٔي ًح و   ٜض ِ ع

َّف   !رخلمِٖحص حلوٌس –إٔ   ٘ حٟقد إٔٓي  –ص

 ٚ ٕٓددٖ أم ػقددش   –أكددي حلٌظوددَؿَٜ ًددَ حلـخًعددش ح١ دد٤ًٜش رخلٌيِٛددش حلِزٖٛددش     ٕقددي أهزَُدد

ْ أػِخل أٍ ) زيحل فٜ (  – َ قَدأ َ ْ   ٖ  ًلخٕلظد أًدخى  ًكدَ   ل  دٚ حلـخًعدش ح١ د٤ًٜش   ل قزد

ٚ     ٜٔدخ  ٕكٜدد  ٌدخىس حلظمدـٜد ٕحلقزدٖل     ، ٕرلضدٍٖ ٓددٌح حٟم  ى. ًلٌددي ردَ  زديحلٔخىٙ حليدٜزخُ

 ٕٖٓ ٛؤكد حل ٖلو   ؛هٌس  ِٖحص –ٍكٌْ حه  –أُْ ىٍّ  ِي حليٜن ًقزد حلٖحى ٚ 

                                                 

ٍس  ٛٙ: : حلٌ لقدددخص )ص ُِٛظدددَ  (ٖٕ) ليدددٔخىس طقددديَٛ ىٍؿخطددْد / طٌٜٔددديٙ حلٌخؿمدددظَٜ، حلٌئٍهدددش ردددـ         ( ٕ ٜٔدددخ صددٖد

ًعددش ـخخلحليٍح ددخص حلع ٜدخ ر ٓدـ(، أٙ أُدْد كدخٍ لخلًزددخ  دٚ     ٜٔٗٔ/ ٍرٜددد حٟٕل/ٕ٘ى( حلٌٖح دت ) ٜٜٛٔ/ٚ/ٜٔ)

ًّخؽ( ل٤ُٜى حليدٜن ًقزً د  ٜٜٛٔ/ ٜٚل عخى حليٍح ٚ ) حلٌِٜٜش رصِعخل  – خى(، ٕٓٚ حلمِش حلظٚ حُظقد  ٜٔخ ال٘ )ى

ٍس  ددٔخىس حلقٜددي حلصددخىٍس ًدَ    ( ٕ ٜٔددخ ٙ٘حلٌ لقددخص )صٕكددٌح و  –ٍكٌْد حه   ك ٜددش حٝىحد ٕحل غددخص  ددٚ  صٖد

ًمدددـد  ددٚ حلا ٜدددش ل عددخى حليٍح دددٚ     ٕط ٜدددي أٍ ) زدديحل فٜ (  ،ى(ٜٜ/ٔ/ٔحلٌئٍهدددش رددـ ) عددش حلٌددٌكٍٖس   حلـخً

ًَٕ حل٤ٌكظ أُْ ُخل  ٚ  ٔخىطْ طقديَٛ )ؿٜدي ؿديًّح(، ٕٓدٌح ٛديل      ًخؿمظَٜ.  –قمي حليٍح خص حلع ٜخ  ى(ٜٜ/ٜٛ)

     ٘ أُْ أ ف٘ ؿّد حٓظٌخًْ ٕٕقظْ ل يٍح ش  ٚ ط ك حلـخًعش، ٕا٣ لٌخ كخٍ ِٛخل ٌٓح حلظقيَٛ.
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 :  خلحص حىِّ شػ٤ػ أٍ ) زيحل فٜ ( حىَّ ٘نَٔ لِخ  – ًٌخ  زت رٜخُْ –اًٍ 

ٍَ  ًَ٘س حىَّ .ٔ    . ِي حليٜن ًقزد هٌس  ِٖحصّ أُْ ى

ٕ. ٍَ    .ّ  ِيّ قَحرش  ِظَٜٕ ٚ حلظَؿٌش : ى

  ِش.  قَحرش  :ٕ ٚ ًـ س حليٜن ٍرٜد .ٖ

، ىٍح دظْ  ِدي حليدٜن ًقزدد     ظدَس ًاؼدْ ٕكقٜقدش      قدٚ حليداٖ  كدٖل   ٛ  ٌٔح حلظضخٍد رِٜٔدخ 

ْ   حلٌاخٍ ٕحلكخؿظْ ٕكمذ ْ حى خلحطٛغَٜ  أُْظَٔ ٕٛ ٕكمدذ قيٍطدْ   د٘     ٌلٜ  حلدٌٙ ٓدٖ  ٜد

   :حلاٌد

، ٕكٌلك  ِدي رعد  ل زدش حلع دي كٜدغ ٛع دي أُدْ ٣ ٖٛؿدي ِٓدخ            ٖٔ  ٚ حلـخًعش ح١ ٤ًٜش

َ   مدظ ٜي  ًُ ـظٔدي  ًُ يٍّـِد ًُٛلظدخؽ الد٘ أٍ ٛظٔدَ رٌظٔدَ لخلدذ   دي        ًَ ٛعَف أُدْ ٛادٌد؛    صدخر

حلدٖحى ٚ    ِدي حليدٜن ًقزدد    (هٌدس  دِٖحص  )  ظَس لٖٛ دش  ٚ أُْ ًاغ ٛيَّ لٌح ،  ٘ ل ذ حلع ي

   .(ٕٖٓ ٛؤكد حل ٖل) حلعٜش ِ َظَ  ِدٌَُّلَط ًد –ٍكٌْ حه  –

ْ ٕ ددٚ طَؿٌدد  ٕٛع ددي أٍ ىحثددَس    ُيـَدد حلَعحٟكددَحُى ْ رخل غددش حلاَىٛددش كٜددغ ٛقددَأ كظخَردد     ش كٜخطدد

ُِٔٛ حلٌمظٌعَٜ ال٘ حّى خثْ إٔ د ٍَ َُظ َ   أُْ ى َ  ديى حلمدِٖحص   ، أٙ ٛق دد ًد  ّ ًدخ ٛقدخٍد حلمدِظٜ

   طلمًزخ لقخٍة  ٛعَف أٍ حلوٌمش كؼَٜس.

ْ       ٕأًخ أًخى حليٜن ٍرٜد  ٜوي٘ أٍ ٛ ظضق أًَّ  ٚ  ٜديَّ  ؛ٕٛع دي أُدْ  دٚ ًقدخى ٣ ٛمدظٔخٍ رد

ٚ ط زٜس، طيلٜس ًَٕ  ًد ًلك ى ٖٗ لأِخ ٣ طو ٖ أُدْ رقدٚ  ِدي حليدٜن ًقزدد  دِش        كٜغ ٛديَّ 

ِّ ٕ ،ُٛخىس حلعف ش حلصٜ ٜش ًد ٕحكيس ٍَ ف ألي ٛصد ٌُد    ُدْ ى  خس  ِدي حليدٜن،   يَّّ كدد ٓدٌّ حل ظدَس حل

ُٕٟؿددد أُّدْ   ؛إٔٓدي اٌُّدخ  ٕ ٚ ف رددؤََُِّّصد ٕقددخل: أُدخ لددي أُ  ،ْ رخللقٜقدش هددَؽ ًِٔدخ رمدٖٔلش   ِٕؿدداًح 

ٍَ ٍ      ٕلاِدٚ ىٍ دض    ،ٌّٓ حلٌيس  ض  ِيّ كدَّى َُٚ ٌكُِّٕٛد  و دٚ حلٌَكدِ  ِدي لد٤د حليدٜن حلازدخ

ٍََِّٜغرخل حلظٚ ُطَْْ ٌٓح رخلِل عُ    وَيَظْا؛ كظ٘ ٣ ُطيٓخ ال٘ لٍٖ حلٌلٜ  حلٌٙ ٛلٜ  رٔخؿ  َ لٖ

ْ     دئحل ِٓدخ  ٕ ٖ ًٔدي ٛفدَف ُ مد ردَٜ ػ٤ػددش   تكٜد  ح دظفخ  ٓدٌح حلَؿدد أٍ ٖٛ ِّد      :، أ٣ ٕٓد

ٍ  ٕحكي أ ٜخل    : ٚ آ

   ِّ ٚ   ددٚ  ّ ًًّٖٛدخ ٍَِّيُٛد  ّردَٜ  ٌ دْ كٌددي  دٚ قَٛددش رعٜديس  ددَ    ًعٔدي كِرددٚ اهدٖحُ

   .ًَ ؿٔش)ىًخؽ( 

 ٕ َٜصِعخلر ش ٚ حلـخًع حليٍح شر   َ )ىًدخؽ( قَحردش هٌدس  دخ خص      ٕٓٚ طزعدي  د

ِّ َٜ كِرٜ ُٕص  رخلمٜخٍس  َٜ اهٖحَُٜٜ ٕغَٜٓي ًَ ؿٔش ػخُٜش. ِي ًي

 ٕ َٜ٤ًًُشر   َ ٍكٌدْ   –حلدٖحى ٚ   حليدٜن ًقزدد   اًخى حلم  َٜٜ ٕأٓد حلمِش  دٚ حلدٌٜ

ْ   ٕ –حه   ددٚ ىحٍ حللدديٛغ رددـ)ىًخؽ( ًددَ ؿٔددش       كضددٍٖ ىٍٕ ددْ ٕىٍّٕ ل٤ردد

   ؟ووػخلؼش

 َ ٘  ٛمدظفٜد أٍ ٖٛ دت رددَٜ ٓدٌّ حلٌظِخقضدخص     اٍ ًد ٍ  ًاخًُدخ   حلٌظزخ دديحص ،ًعِد ٕحكددي،   دٚ آ

   :)ووو(ٕٛـٌد رِٜٔخ، ػي ِٛخل ٍضخ حلـٌٜد

o   ٚ ْ   دد٘ ِطيَّٕٓددٖ ًددَ ٓددٖ  ددٚ ِ دد   –  ٜمددظوَؽ طِكٜددش ٕاؿددخُس ًددَ حليددٜن حلددٖحى 

  . –حللِرَٜٜ 

o   ىأ. ٕٛز   ًاخُش  خًٜش  ِي أ ظخًّ  ٚ حلـخًعدش    ٚ أكدي كزدخٍ    .  خردي طٖ ٜدت حلٔخ دٌ

ٍِظًَُِِّ ًٜش ٕكدخٍ ٍثدٜس قمدي حليٍح دخص ح١ د٤      – حلٌم ٌَٜ  ٚ حلعدَحق  َٙ ح١هٖح



- ٔٗ - 

 

 ٗ حلـخًعددش حلٌِٜٜددش ٜضددٌِْ لددي ِٕٛددخل ػقظددْ،    –را ٜددش حلظَرٜددش / ؿخًعددش صددِعخل    

 .(ٕٗ)ل٤ ظٌَحٍ  ٚ ىٍح ش حلٌخؿمظَٜ  ٜٔخ ؛ضٌخُش ًخلٜش

o    ِّ ِّ ًد ح٣ ظٌَحٍ  دٚ  ٌ دْ كٌدي ٚ   ّ ًًّٖٛدخ  دٚ حلٌعٔدي   ّ ٛدي  (ٕ٘)حللِردٚ ح١هدٖحُ

   . ٚ ط اي حلقَٛش حلزعٜيس، ٕٛمظ ي ٍحطزْ  ٚ ُٔخٛش حلعخى

                                                 

ٕقدي كدخٍ ًدَ ٕ خثْد ٟ دظخًّ حلدٌٙ ضدٌِْ؛ أُْد رعدي حُظٔخثْد ًدَ             .(ٚ٘)ص  ٚ حلٌ لقخصُِٛظَ صٍٖس حلضٌخُش   (ٕٗ)

حلمِش حليٍح ٜش حلظٌٜٔيٛش؛ ٕحؿظٜخُّ ح٣ًظلخُخص حلِٔخثٜش ٕح دظ٤ًْ  دٔخىس كيد  حلديٍؿخص، غديٍ رؤ دظخًّ،   دي        

،  وخلدذ ٍثدُٜس حلـخًعدش حلٌدٌكٍٖس ى.  زُيحلٖحكدي حلُِديحُٚ رخلوفدخد ٍقدي            ٛميى حلَ ٖى حليٍح ٜش حلظدٚ   ْٜد

ى حلظٌٜٔديٙ          ٕٓٓٓ/ٔٔ/ٛ( رظدخٍٛن: ) ٖٛ) ٍ ل ـخًعدش ٣ لظمديٛي ٍ ٖد ًَ حلٌدٌكٍٖ، ٛفخلزْد  ْٜد حللضٖد ى( حٟ دظخ
كٜدغ لدي    –رعي أٍ أٍحُْٜ حٟ دظخً حلٌدٌكٍٖ    – ؛ رد لظميٛي ٍ ٖى حلَ خلش أًٛضخو ٕقي ُموض حلوفخد رٜيٙ  ق

   ( .ٛٙأطٌاَ  ٚ كِْٜ ًَ طصَّٖٛ . ِٛظَ صٍٖطْ  ٚ حلٌ لقخص )ص

ٍّٕ  دٚ رٜظْد           حلٌغيٍٕ رْد  حٟ ظخً حلٌٌكٍٖ ٕقي أطخُٚ  ّٚ: أٍ ) زديحل فٜ ( كدخٍ ِٛد س ٛيداٖ الد أكؼَد ًدَ ًَد

َُ ٌَْمَا ، ٕٛمدع٘ لْد  دٚ حلـخًعدش، الد٘ أٍ ضدٌِْ  ِدي حلـخًعدش            و(و) ََٕٛظ رَٜ ٛيْٛ، ٕٖٓ ٛمظقز ْ  ٚ رٜظْد ٕٛاًَْد

       ٖ . ٕكددخٍ ٛقدد ٍ   حلٌددٌكٍٖس؛ لٜاٌددد ىٍح ددظْ حلع ٜددخ، لاِدْد قخرددد اكمددخُْ ٓددٌح رخلغدديٍ ردْد ل: أُددظي حٟكددَحى ًعَٕ دٖد

 رخلٖ خل،  اٜ  ٛغيٍ رٚ ) زيحل فٜ ( ًد اكمخُٚ الْٜ؟و  

ْٛ    –ر ع ْد ٓدٌح    –قي طمزذ ) زيحل فٜ ( أقٖل:  ٚ  دٚ طيٖد َ       دٌعظ ، ٕ دٌعش  أُدخ ٕ دٌعش حٟكدَحى  دٚ حلدٌٜ

حلظَرٜدش  ؛ اً كدخٍ ٍثدٜس قمدي حليٍح دخص ح١ د٤ًٜش را ٜدش        ٚ حلـخًعدش  ٌعش أ ظخًّ الٜٔخ، ٕ حلي ٖس حلظٚ ِٛظمذ

ٌّخٍ.   ًَّ ؿِحل  ِِ   ٚ ؿخًعش صِعخل. ٕٓاٌح ؿِٗ ) زيحل فٜ ( أ ظخ

ٍ دخلش رخل دخكس  ديٛيس حل ٔـدش      –ٕكخٍ قي ٍؿد ال٘ كَى ظخٍ ٕح ظقَ  ٜٔخ  –أٍ  ُض الْٜ  ٚ كِْٜ ػي اُٚ 

حلظدٚ   ٕ دٌعش حلدي ٖس   –أٙ:  زديحل فٜ    –أَّزُظْ  ٜٔخ   ٘ غيٍّ رؤ ظخًّ ٕطيْٖٛ  ٌعظْ، رد طيْٖٛ  ٌعظْ ٖٓد  

ًّظْ ًَ كتٍّ ًخلٚ ٟ ظخًّ حلٌٙ ضٌِْ.  ْضَض، َٕك– ٌٜخ ٛظَٔ  –ٛلٌ ٔخ   ُظْ   ٘ اٍ خل ًخ  ٚ ً

ًدَحص  يٛديس ل قدخل حلٌيدخٛنوو      –كدؾ حلظفٖد  ٣ حل َٛضدش     –ٕكخٍ رعي  ٖىطْ ل دز٤ى قدي ًٓدذ الد٘ حللدؾ      

ٚ   ؤٍ د لٚ  َ لَٛت ٍثٜس رعؼش حللـدخؽ حلعدَحقَٜٜ    ًخثدش ى٣ٍٕ ًدد ٕكخلدش     (ٓٓٔحلدٌَٜ ًز د  )   حلٌقٌٜدَٜ  د

َٟ ظَىَّ لْهخصش  ( ًخثظٚ ى٣ٍٕ كخٍ لْ  ِي حلزعؼش حلعَحقٜدش  دٚ ٜٓجدش حلٌعخٓدي حلع ٌٜدش  دٚ       ًٕٓٓز   ) رخ ٌٚ 
(، ٕطمد ٜي ًـٌٖد  حلٌز غدَٜ    ٜ٘، ٛ٘ دٚ حلٌ لقدخص: ص  رو  ٛديّ   ًٕخ كظزْ ه  ٔخ حلٌَٜ )ِٛظَ صٍٖس حلٖكخلش

   َِ  ( ى٣ٍٕ كدخ٤ًًو ٖٓٓى٣ٍٕ ًدَ حلزعؼدش حلعَحقٜدش، ٣ٕ أٍ دد ًز د  حلدـ)      ( ٕٓٓحلدـ) ًز دُ   ىَّ ال٘ أ دظخًّ.  د٤ ح دُظ

ًَددِيًِٛخ لدْد الدد٘ ٓددٌّ حلمددخ شوو      ٕلددي أ ددظفد أٍ أٍى أُددخ ٓددٌح حلٌز دد  الدد٘ حٟ ددظخً حلٌددٌكٍٖ رددي٣ً  ددَ           ٣ٕ ُحل 

ًَح ًِٔددخ ) زديحل فٜ ( ٕ)رٌٔدَ( ٕغٌَٜٓدخ،         ف كؼٜد ٕف ٛعَد ً   ) زديحل فٜ ( لظَد غخضددًزخ : ّ ٕقددي قدخل لدٚ أ دظخ

ٚاو                                                                                 –أٙ: ) زيحل فٜ (  –ّ ا ِي َّٚ كقِّ  ًخل ٌٛٓذ رْ ال٘ حللؾ، ٕلٜس  ِيّ ًخل َٛؿد ال

ٙ   ْٜد ُ مدٜش ٓدٌح حلَؿدد                ٕأى  ل قدخٍة حل زٜدذ حلٌِصد  أٍ ٛظؤًدد ٓدٌّ حلٖحقعدش ٕٛمظِيد َّ ًِٔدخ ًدخ طِفٖد

ٍ  دٜن حلمد  َٜٜ            ًَ ص خص ًًٌٜش ٣ ط ٜت رخلٌم ي،  اٜد   رٌدَ ٖٓد ىح ٜدش  د  ٚ،  اٜد  اًح كدخٍ َٛٛدي أٍ ٛاٖد

 ٕاًخًٔي  ٚ ٌّٓ حلز٤ىو . 

،  اٜد  ٣ ٛغديٍ رؤصدلخرْ ٕٓدٖد                  دبًح كدخٍ قدي غديٍ رؤ دظخًّ صدخكذ حل ضدد   ٜدْد رعدي أٍ أهدٌ ًِْد كخؿظْد

 َٛحٓي  قزش أًخًْ  ٚ  زٜد حلٖصٖل ال٘ ًخ ٛزغْٜ ًَ حلئَس ٕحلِ خًش؟  

َّ ىٍح٣ٕٕٛ ًَح ر ٛ ََك ٕاًدخًٔي حلـيٛدي،  ٖٔد اًح لدي ٛادَ ٕ ًّٜدخ ًدد أ دظخًّ، ٣ٕ ًدد           و( ٜن لَٛقظٔيـ)يْ كؼٜ

لادَ ٛزديٕ أٍ ُ ٖ دٔي طٖح قدض ًدد ُ مْد        و ضد   ْٜ،  ٔد  ٜاٍٖ ٕ ًّخ ًعٔي؟أصيقخثْ حلقيحً٘، ٕٓي أصلخد 

ًَح ًِٔي غيٍٕح ريٜٖهٔي ٕأصلخرٔي حلقيحً٘ ظآل ٖح ًعْ،  ٍّ كؼٜ ٖ  اً أ قدي قدخل ًدَ ٣ ِٛفدت  دَ      ٕ، ًؼ ٌخ  عد ٓد

ى ًـِدديس،  ٌددخ طعددخٍف ًِٔددخ حثظ دد ، ًٕددخ طِددخكَ ًِٔددخ حهظ دد ا ]أهَؿدْد حلزوددخٍٙ ًددَ           ٗ: احٍٟٕحف ؿِدٖد حلٔدٖد
س ٍضدٚ حه  ِْد )       ٖٖٖٙكيٛغ  خثيش ٍضٚ حه  ِٔخ )  ٌدَ كدخٍ   ([. ٖٕٛٙ(، ًٕمد ي ًدَ كديٛغ أردٚ ََٓٛد

ٍرق، ٕكمدزٔي همدَحٍ. ًٕدَ كدخٍ      ًؼخل ٓئ٣لهمخٍس أًِٔي   ٘ ًؼد ص ظْ ًَ حلغيٍ ٕحل ئى  ؤرعيّ حه،  بٍ 

،  ؤ ددؤل حه أٍ ٛٔي    ًٍح ردْد َّ ًَُغدد ٖ   ًدِٔي ًودديًٕ خ  ، ٕٖٛ قدْد ل ظٖردش ٕحلَؿدٖد   ٌددخ ٓدد حلزخلددد ٕحلظٌددخُلِئ   ًددَ ْ ٜدد ٛدْد

ْٜ    .  

(، ٕحهظ دت لْد طٌٔظدَٜ    ٖٔ، ٕٔ، ٍقيًٕٗٗد ٌٓح ريَّ  أهخُخ )رٌَٔ( حلم  ٚ  ٚ ٍٕقظْ حلظخلٌش )حلٌ لقخص: ص  (ٕ٘)

رَٜٜ،          –ٙ: ) زديحل فٜ (  أ –ٖٓد   ف رظزديٛد حللدِد أكددت رٌٔدخ ٕألصددت، ٌٕٓدخ ا طٌٜٜعدْد حلٌ َد  رلٜددغ لدي ٛصدَد

ف           ف ٛعدَد َا. ٕرٔددٌح ٕرٌددخ  ددٜؤطٚ  دٖد رٜٜ ٛلْ رخلظلددٌَٛ ًددَ حللدِد ٣ٕ  ددٌٜخ ًددَ ٛصدد ُْٖ ًددِٔيا ٕ ا دديى طصدَد
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ٍُّ  َلعَ د٘ قديٍ كزٜدَ ًدَ      ٕحلٌظزخ ديحص  اٍ ٍؿ٤ً كٌٔح  ٚ طٖ ٜقْ ردَٜ ٓدٌّ حلٌظِخقضدخص    حلظ د

   .حليٓخلٕ

ْ  و لاَ ٣ ررٌٔح حلَؿد ًعـذاُِٚ  ع٤ً   َاُّدْ لـديٛ   ٌادَّ ٕىٓخثدْو  ردد ر  وصديقْ ٕاه٤صد

ًٌخ للِد ًَ حٟكِحد.أٍ ِٛخل ٕ خ ٍّٖ ٕحليٓخل، ٕٛاٍٖ ُ ٜ    ى حلظ 

ْ حلمددعٚ ل  ددُٚعددي ٓددٖ صددخىق ًٕو ددم، لاددَ  ددٚ ًددخًح؟      ريددظ٘ حلٖ ددخثد   ظلقٜددت أٓيح دد

٘   دد٘ كمدخد   إٔ ٜٔخ، ، ٕلددٖ   د٘ كمدخد حلٌزددخىة حلظدٚ ٛديَّ    ٕأُدٖح  حللٜدد   ، أصديقخثْ حلقدديحً

 .  ٕلٖ كخُٖح أصلخد  ضد   ْٜ

 .–ٍكٌْ حه  –حليٜن ًقزد حلٖحى ٚ  ي ِكقٜقش ٤ًًُظْ ٕىٍح ظْ ٓٚ  ٌّٔ 

 ِٕٓخ أطٌكَ قٖل حليخ َ:

َِ     ه٤ ْعـَـٌـَس  رـَـَّْ قـُزـخ لـِك ًـٛ َِٙـٌـَـ ُّ  ِزِٜضٚ ٕحصِ   لِك حلـ

ٍْ ُطـَِـقِـَِّٙ ًَُٕـقِـّ                             ٍُِ ــق    َٙ ـخ ِ ْجِض أ ٍِٙـلـٌَخًح طـ  حل ـَـنُّ َدـي  ٌ 

َِٙ ٣ ُرّي ًًخ أٍ ُطصخِىٙ  خصِز ٖٛ 

َّ ٛع ي أٍ ٣ أكي  اُّْ ، ٕلدٖ  ْٛلقدت  ٜد   إٔ دٚ ك٤ًدْ،    َكاَِّيد ُٛحثدْ ٕأطزخ دْ ٛمدظفٜد أٍ    ًدَ ق

ٖ لدٌح  أٍحى أكي أٍ ٛ عد ًلك لٌخ ح ظفخ ، ًد ػقش حلِدخّ ردْ ٣  دٌٜخ ًق ديّٕ،      ٕٛ دزس   ٛديلس   ٔد

أصددزلٖح رخلدديلٜد لددْ  ّ ٕ دديى ًفددخلزظٔيٕأطزخ ددْ  ددٚ طصدديٛقٔي اّٛددخ   ددٜٔي كٌددخ َٛٛددي،  ٕٛاددٌد 

   :ْ ٚ أَّ حلم  َٜش حٟصَٖل ْ ٚ كقِّ ٖحكظ٘ ُُم ،كخليٍحٕٛش، ٛؼقٍٖ  ْٜ ػقش  ٌٜخل

 ُٛ ٣ََ ََرد حلَؿخل ُٛ ،رخلَؿخل ف حللتُّع     ٍٖ رخللت.ع

 َّ    ٕرَٓخٍ.كد ى ٖٗ ٣ري لٔخ ًَ ىلٜد  ٕأ

 .ٕأٍ كد اُمخٍ ٛئهٌ ًَ قٖلْ ٕٛظَ  ا٣ حلِزٚ ص ٘ حه   ْٜ ٕ  ي   

ٓدٖ    ِديٓي   دوم ) زديحل فٜ (   حلقضٜش  ِي ٓئ٣ل صخٍص ًوظ  دش؛ كٜدغ أصدزق   َ لا

 ٕ ٖ     حلم  ٜش،  ٌَ ح ظَا   ٜدْ أ  ؛(ٕٙ)ًٕ حُلَح دخص ًِٔـٜدش    زظديِ ًُ ٔيظًَُّد  هخل دْ  دٚ آٍحثدْ  ٔد

ِّ ٕ احلدي خس حلمد  َٜٜ حٟكدَحى  دٚ كَى دظخٍ حلعدَحقا      ٛفعدَ  دٚ    – دٚ ُظدَٓي    –ُْٟ  ـَد  ةاُٛ

 ٍَ َِ حلصددغخ ِّق ؿٌددددَ  حلدددي خِس  دددٍٖحِص ازدددخٍا ٕ اٛظظزدددُد دددٚ حل   ددد٘ حلفعددد  حلمددد  َٜٜا ٕ اٛ ددد

   .ال٘ غَٜٓخ ًَ ح٣طٔخًخص ٕح٣ُلَح خص حلٌِٔـٜش ُ ٌٖح (ٕٚ)حلم  َٜٜا

 : (ٕٛ) (ٚ)ص صخكذ حلظَؿٌش قخل – ٚ

 ا . زنيا  ف قيه  شادةزن شيَخ عبدنلنمح  نلعدي  ل    آلت  ي م    ا

َ حليددٜن  زدديحلَكٌَ حلعدديُٚ    لعددخٍف حلعددخلي ٕحل قٜددْ ٕح ا ًٕعِدد٘ ٓددٌّ حلعزددخٍس:    ردد٤ى   ًدد

 ُْ ٣ُى ٌٓح حليٜن ٕىٍّ  ِيّ.  اأٙ . حلٌَٜا

                                                                                                                                                                       

ل فٜ ( حلقخٍة رؤُِٚ أصدزض  ِديًخ ق دض: الٖد َٛ دد ح دي )رٌٔدَ( ًدَ ط دك حلٍٖقدش ٕٖٛضدد ًاخُْد ح دي ) زديح              

ل صددد ٘ حه   ٜدْد ٕ ددد ي      –لاخُددض ٍٕقددش صدددخىقش ًٖح قددش ل ٖحقددددا. ٕلاِِددخ        ددٚ ا دددِٖحص   –كٌدددخ قددخل حلَ دٖد

ٍُ  ٜٔدخ حًٟدَٜ، ِٕٛفدت  ٜٔدخ        َّ َُ  ٜٔخ حلودخثَ، َُٕٛود ٌَ َُّد  ٜٔخ حلصخىق، ُٕٛئَط هّيح خص؛ َُٛصيَُّق  ٜٔخ حلاخًد، َُٕٛا
َِٕٛزضددش؟ قددخل: احلَؿد     ُّ َِٕٛزضدشا قٜددد: ًٕدخ حل َُ ُْ ٛددظا ُي  دٚ أًددَ حلعخًددشا ]   حل ْ د حلظخِ دد ( ٖٙٓٗ) ًْخؿدد حرددَ أهَؿد

 .  ([ٚٛٛٔ، ٕصللْ حٟلزخُٚ  ٚ حلم م ش حلصلٜلش )(ٕٜٔٚ/ٜٕٔ/ٕ) ٕأكٌي( ٕٔ٘ ،٘ٙٗ/ٗ) ٕحللخكي

َّرّٖ ألخُ ٖح ًح حلويح                                 (ٕٙ)   ٕصيَّقّٖ ... ٕكي ُصَق حلِصُٜق  ا

ٍس    ٘ كيِّ طعزَٜٓي  ٚ ٍٕق  (ٕٚ) حلظدٚ ردّي ٖح    – ٙ، ٗ، ٕ، ٔ، ح٣طٔخًدخص:  ِٗٗٛظدَ: حلٌ لقدخص: ص   –ظٔي حلٌِيٖد

  د٘ ) زديحل فٜ ( ٕلدي     –ًـدَى ح٣ ظدَحا ُصدًلخ لْد ١ٕهٖحُْد       –  ٜٔدخ أهخُدخ )رٌٔدَ(؛ ٟؿدد أُْد ح ظدَا      

 .  ٖٛح قْ  ٚ ًوخل خطْ

 .  (ٓٗصِٛظَ: حلٌ لقخص )  (ٕٛ)
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ْ ٕٓدد ٣ًُدْ ) زديحل فٜ (  عد٤ً؟ ًٕدخ ٓدٚ حلاظدذ حلظدٚ ىٍ دٔخ ٕأكٌ ٔدخ  ِديّ؟ ٓدٖ ُ مد             

ّ ٍَكٜدغ ٛدٌكَ ًدَ ىَ    (ٜٕ) (ٚ)ص احلٌِخصدلش ٕحلصد ق  ٛـٜذ   ٘ ٓدٌح حلمدئحل  دٚ ٍٕقدش ا    

  ِيٓي  ٜقٖل: 

 ا .  )حلَٕضش حلِيٛش(  ٚحلعيُٚ ىٍ ض  حلَكٌَ رَ ًَ ٚ زي حليٜنٕ ِي ا

كظددخد )حلَٕضددش    ددٚاًٍ ٓددٌّ ٓددٚ كقٜقددش ٤ًًُظددْ ٕىٍح ددظْ  ِدديّو  ٔددٖ ىٍّ  ِدديّ       

ُصدد ْ؛ ٍرعددْ؛   ٓددد ٓددٖ ُددْ لددي ٛاٌ ددْ، ٕلاددَ ىٍّ رعضددْو ٕكددي ٓددٌح حلددزع ؟  احلِيٛددش(، أٙ 

ٍَحلد  ػٌِدْ؛ رددخد ٕحكدي؟ كددد ًلدك ٕحٍى ٛلظٌ ددْ حل  ددظ،  ٔدٖ أرقدد٘ ٓدٌح حلددزع َ        ًّدد٘ ٌٙ ى ًَُع  ددْ 

و لٌدخًح؟ حلـدٖحد أطَكدْ ل قدخٍة، لادَ ٣ لادد قدخٍةو ردد ل قدخٍة حل زٜدذ حلدٌٙ ٛلظدَى             ًـٔد٣ًٖ 

ْ  ٕلقدي  ق دْ؛ ٣ٕ َٛضد٘ أٍ ٛادٍٖ ىًٍٕٛيدخ ُٛ َعددذ ردْ.       ًددَس ٛدٌكَ أُدْ ىٍّ  ِديّ  ددٚ      دٌعظ

 رخد حًٟحٍ ًَ ٌٓح حلاظخد.   

ٍ   لعد ػي اُْ ٛص   زيحلَكٌَ حلعيُٚ رـ )حلعخلي ٕحل قٜدْ ٕح  كدَٜ   –خٍف(،  ٔدد كدخٍ حلٌدٌكٖ

 رٌّٔ حٟٕصخف؟   –ىٍّ  ِيّ ) زيحل فٜ ( 

 لاِْ ىٍٕ ٌّٓ حٟٕصخف .   ،ًح  ي ًمظ ٜي لخلَذ ُْ كخٍحلـٖحد: ا

ٍّٖ ) زدديحل فٜ (     كمدذ حلٌـ ددس ٕحلٌلددٜ  حلددٌٙ ٓددٖ    ِٕٓدخ طِزٜددْ الدد٘  ددٚل  آهدَ ًددَ ط دد

 ْ ٣ٕٛزدخل  ٕٛضددوي   ، ٕٓدٖ أُددْ  دٚ ًـ ددس حليدٜن ٍرٜددد ٛصد  حًٟدٍٖ قَٛزددش ًدَ حلٖحقددد،        ٜد

حًٟدٍٖ؛ ُٟدْ ٛع دي أُددْ ٛصدعذ ًلدك  ددٚ ًـدخلس أٓدد حلع دي ، ٕرخلددٌحص ًـ دس حليدٜن ٍرٜددد،            

ََّد ًددَ ؿٔددش  ٕٛويدد٘ أٍ ُٛ ، لاِددْ اٍ َ ًٌددَ  ددٔي حلٖحقعددش إٔ لددْ   ددي رٔددخ    أكددي حللخضددَٛ  َادد

)د َع لْ أكين َْزَََِّظح ظفخ  أٍ ٛيلس  ٚ أهزخٍّ ىٍٕ أٍ َٛ
ٖٓ)  . 

ٕٛاظدذ ُٟدخّ ٛع دي أُدْ ٛمدظفٜد أٍ ٛودي ٔي       خّ ِٓدخ  ـدي،   ٕأًخ  دٚ كَى دظخٍ كٜدغ حلِد    

ٕٛزددخل   ددٚ حًٟددٍٖ،  ٛدديلس ٕٛ ددزس ٕٛددٖٓي،  بُددْ ْ ػقددش  ٌٜددخل،   ٜددًٕق دديّٕ ٛؼقددٍٖ رمددٖٔلش، 

ٓددي ٣ٛظٌُٖٔدْ، ٕلددٜس  ددٜٔي ًدَ ٛمددظفٜد أٍ ٛظلقددت ًدَ أهزددخٍّ؛ ُٟٔددي لددي      ٕٕٛضدوي ُ مددْ؛  

،  مددٜظعَا  ِظقدديّ حُظقددخًىح   ًٌّددخ  ، إٔ ٛٛاُٖددٖح ًعددْ، ٕاًح أٍحى أكددي أٍ ٛ عددد  ددًٜجخ ًددَ ًلددك     

ًَد ٛدْ ًدَ كدد ؿخُدذ، ُٕٛ    ُطٖؿَّْ الْٜ  ٔخى حلِقي ًَ ًق ي حلٌماَٜ ١ٍٓخد  اَٙ؛  ٘ رخلعظدخثي، َ

ٕٛادٍٖ   د٘  د خ اهَحؿدْ ًدَ       ىٍٕ هٖف ًدَ حه، ٣ٕ ٍحى  ًدَ ضدٌَٜ،    ٔي رخٟرخلٜد،ظَُّٕٛ

ٌ  ، ىحثَس أٓد حلمِش َ  ٛظٖق  حلٌمداَٜ، ٣ٕ ٛعدٖى لدٌلك،   ٕكِٜج ْ  ردد ٛ كٌدخ   –١ٍضدخثْ   كدد الٜد

  ِّ ، (وو) ح١ًددخَى حليددَٜن –رددد  (وو) لددٜس حَه لاددَ –ٕٛمددظغ َ  ،– َُٜكدديع ٟكددي أطزخ ددْ حلٌظ دد

                                                 

 .  (ٕ٘: صِٛظَ: حلٌ لقخص )  (ٜٕ)

ّٖىٓخ رخطٔخًددخص رخل ددش، ًٕكدَد  ددٚ        كٌدخ ح ظددَٗ    (ٖٓ)   دد٘ أهِٜددخ )رٌٔددَ(  ِددي حليددٜن ٍرٜددد، ٕأٍ ددد الٜدْد ٍ ددخلش  دد

ٍا، ٕلّقددذ          ٍ ددخلظْ أ ددٌخل أ ددوخص ًمددخكَٜ ضددّؤٌي ُٕ ددي أُٔددي اكٌ ددش حلددي ٖس حلمدد  ٜش  ددٚ ًدديٍ كَى ددظخ

َ           –أكديٓي   حٍٝ رصديى كيدد    ٕٖٓد صدخكذ حلاظددخد حلدٌٙ قديى لْد ) زدديحل فٜ ( ُٕيَد  ْٜد طَؿٌظْد حلظددٚ ُلد

ى حليدَد ٜش، ٕكددخثِ   دد٘         –يلٜمددخطْ ٕط زٜمددخطْ  ٜٔددخ  ط ٍحّ  ددٚ حلع دٖد ًٌددخ أٍ لدْد ىكظدٖد رددـ)حٟ ظخً حلدديكظٍٖ(، ًٖٓ

ًِصذ حٟ ظخًٛش، ٌٕٓح  ْٜ ًخ  ْٜ ًدَ اٛٔدخى ردؤٍ صدخكذ ٓدٌح حلٖصد  حلٌَكدذ قدي قفدد ًَحكدد لٖٛ دش  دٚ             
ل   د٘ حليدٔخىحص حلـخًعٜدش، ٕأًضد٘  دِٖحص  ديس  دٚ حل             ظديٍٛس حلـددخًعٚ،  ل دذ حلع دي، ٕطديٍؽ  دٚ حللصٖد

كظذ ه٤لٔخ رلًٖػخ أكخىٌٜٛش؛ كصد رٔخ   د٘ طَقٜدخص؛ الد٘ أٍ ُدخل ًَطزدش )حٟ دظخً حلديكظٍٖ(، ٕ) زديحل فٜ (         

ف رٔدٌح          ٛعَف كد ٌّٓ حلٌعخُٚ حلظٚ طِفٖٙ طلض ٌٓح حلٖصد ،  ٖٔد أ دظخً ؿدخًعٚو ٕأًدخ حلٌمداَٜ حلٌٖصٖد

َُ      ٕٓدخًش  ،ٔكخلْد  دٚ إٔل ٓدٌح حلددَى)ص    ِدضُ حلٖصد  حلٌَكدذ  قدي رَّ    (،   َٜؿدد الْٜد حلقدخٍة لٜظضدق لْد أكؼدد

، ُٕ وْد  دٜٔي حلظعدخلي       َُ طيلُٜس ) زيحل فٜ (، ًٕزخلغظْ  دٚ ٕصد  ىٍحٕٛيْد ٕحٝهدٍَٕ اٍ لدي ٛادَ كؼٜدَ     . ٕأكؼ

. كٌددخ أٍ  ددٚ ٍ ددخلظْ كددٌرخص ٕطضددوٌٜخص           ح رؤكمددَ ًِدْد أ كددخ٣ً ًددَ ٓددٌح )حٟ ددظخً حلدديكظٍٖ(   ٜمدٖد ًددِٔي أ دٖد

 .اي ٔخ ٕاُحكش حلمظخٍ  ِٔخرٕطيلٜمخص أهَٗ، ٕ ت حه ًَ ٛقٖى 
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ٕ َأَطلٜغ َ لْ ُؿ ْ     ،ْ لدْ رخلِصدٜلشا  اًٖحؿَٔظد ْ  ٚ ح ظَحضْ   ٜدْ   ٕٛلٌدي حه أُدْ طديحٍ  ُ مد

 .  ٕٛٔـَ َُٕٛزيَّ  يلخَكقزد أٍ ُٛ

ٚ كخُدض لدـ)رخرخ( حل خطٜادخٍ  دٚ حلقدٍَٕ حلٖ دف٘ كظد٘        ٕٓدٌح ٛدٌكَُٚ رخلمد فش حلٌف قدش حلظد     

  د٘ ً ددٖ  إٍٔردخ حلِصددَحُٜش، ٕقدي كدديع ًدَس أٍ أكددي ٓدئ٣ل حلٌ ددٖ  ح ظدَا   دد٘ قددَحٍ         

لـ)حلزخرخ(، ٕر   حلـ)رخرخ( ُزُؤ ح ظَحضْ،  غضذ   ٜدْ، ٕلدي ٛدَا  ِدْ كظد٘ ٍكدد ٓدٌح حلٌ دك         

َى  دظخل إٍٔردخ حلقدخٍّ ٕػ ـٔددخ    ًدَ  خصدٌش ً ادْ الد٘ حلددـ)رخرخ(  دٚ حل خطٜادخٍ ربٛفخلٜدخ  دٚ ردد        

حلٌظمخق ، ًٕاغ   ٘ رخرْ ػ٤ػش أٛخى ِٛظظَ اًٍ حلدـ)رخرخ( لدْ رخلديهٖل، الد٘ أٍ ٍضدٚ  ِدْ ،       

 ٕأًٍ لْ  ٚ حليهٖل ٕحلٌؼٖل، ػي ٍؿد ال٘ ىحٍ ً ِاْ، ٕقي  ِ ي لْ ً ُاْ.  

ٖح قدض   ٔد ) زيحل فٜ ( ٛعَف ٌّٓ حلٖحقعش، َٕٛٛدي أٍ ٛظيدزْ رخلدـ)رخرخ(، أى أٍ حلِ دّٖ ط    

  ٚ لزخ ٔخ؟ حلـٖحد  ِيّ؛  ٖٔ أ َف رِ مْ ًِخ.

  ٚ طعزَّٜ  ٚ حلٌٖضعَٜ:   ػي اُْ ٤ٛكظ حهظ٤ف

ٚ     َ ا  دٚ ًـ دس حليدٜن ٍرٜدد  دٚ رٜظدْ       حلٌِخصدلش ٕحلصد ق  ٍٕقدش ا  حلٌٖضد حلمدخرت ًد

 خٚ كظزٔددظددحل –رخل غددش حلاَىٛدش   –)حليٜن(، ٕ دٚ طَؿٌظددْ لِ مدْ   حلَكٌَ حلعديُٚ رددـ َِٛصد   زدديَ 

   .)حلعخلي ٕحل قْٜ ٕحلعخٍف(لعـي َِٛص ْ رـل٠كَحى ح

حلَكٌَ حلعددديُٚ  دددٚ )حلَٕضدددش  ٕ دددٚ ًـ دددس حليدددٜن ٍرٜدددد ٛدددٌكَ أُدددْ ىٍّ  ِدددي  زددديِ  

حلِيٛددش(و، ٕ دددٚ حلظَؿٌدددش حلاَىٛددش ٛدددٌكَّ ضدددٌَ حلع ٌددخل حٟ خضدددد حلدددٌَٛ ٣ًُٔدددي ٕىٍّ      

  ِيٓيو   

ْ ْ   دد٘ ك٤ًددْ  ددٚ ٓددٌَٛ حلٌٖضددعَٜ ًددخ طٖؿَّدد      ٜظٖؿَّدد َ  ْ   دد٘ ك٤ًدد ى خثددْ  ح  ددخرًقخ ًدد

َّ ًكدَٓي     دٚ ٕصد  رعضدٔي رؤٕصدخف ٓدي ىُٕٔدخ، ًٕدخ  ٌٜٔدخ         ، ٕحل٤ًٌُش ل ٌيخٛن حلدٌَٛ ًد

ٕطعدخلي ٕغَٜٓدخ ًدَ حلصد خص حلًًٌٌٖددش      ل دِ س ًدَ طديلٜس ٕط زدٜس ٕكدٌد ٕهديح  ٕطضددوٜي      

طِخقضدددخطْ  ًدددَ –عدددخى حلِظدددَ رخلظؤًددد ٕاُْ  –صدددٜ  أٍ ٛمدددظوَؿٔخ حلظددٚ ٌٛادددَ ل قدددخٍة حللَ 

 رزع .  ٕحهظ٤ف  زخٍحطْ ٍٕر  رعضٔخ 

ردخل كمدذ حلٌلددٜ  حلدٌٙ ٓدٖ  ٜدْ،  ٜ دزس لادد ًـ ددس        َْٓادٌح ٛظ دٍٖ ) زديحل فٜ ( كخللِ   ٕ

 زٖ ْ، ٣ٕ ٛؼزض   ٘ أًَ ٕحكي.ٕكخل َل

 : (ٖٔ) (ٚ)ص صخكذ حلظَؿٌش قخل – ٛ

 .  ازنيا  شادةزن ل  بوندي ع قيدة  بري با ةدِ شيَخ حييى نحلجودي ل    آلت  ي م    ا

 ًٕعِ٘ ٌّٓ حلعزخٍس:  

ٕ عخلحلا . ٜن ٛلٜد٘ حللـدٍٖٙ ًدَ رد٤ى حلدٌَٜا     ح٣ ظقخى( حليد ي ٕحلعخٍف  ٚ ًـخل حلعقٜديس)أ

 أٙ: اُْ ًَ حلع ٌخل حل ض٤ل حلٌَٛ ٣ًُٔي ٕىٍّ  ِيٓي.  

 :   ٚ رٜض حليٜن ٍرٜد (ٕٖ) (ٙ)ص حلٌِخصلش ٕحلص قإٛقٖل  ٚ ًـ س ا

ش( ا ٕكدٌلك ىٍ دض  ِددي حليدٜن ٛلٜد٘ حللـددٍٖٙ ) دَف حردَ أرددٚ حلعدِ ل عقٜديس حلفلخٕٛدد         

 ا.   ووك ْ

كٌخ حهظ  دض  ٌٜدخ ٛظع دت ريٍح دظْ  ِدي حليدٜن        –أقٖل: حهظ  ض  زخٍطْ ِٓخ  ٚ حلٌٖضعَٜ 

  ٚ أٙ:  دٚ طَؿٌظددْ رخل غدش حلاَىٛدش لقَحثددْ     – قدخل  ددٚ حلٌٖضدد حٟٕل    ، –  زديحلَكٌَ حلعديُ

   .: ا حلعخلي ٕحلعخٍف  ٚ ًـخل حلعقٜيس )إٔ ح٣ ظقخى(ا –حٟكَحى حلعـي 

                                                 

 .  (ٓٗ: صِٛظَ: حلٌ لقخص )  (ٖٔ)

 .  (ٔ٘: صِٛظَ: حلٌ لقخص )  (ٕٖ)
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 قخل: احليٜنا.    –أٙ:  ٚ ًـ س حليٜن ٍرٜد  – ٕ ٚ حلٌٖضد حلؼخُٚ

ٕ دٚ حلٌٖضدد حٟٕل ًكدَّ ضدٌَ حلع ٌدخل حٟ خضدد حلدٌَٛ ٣ًُٔدي ٕىٍّ  ِديٓي، رٌِٜددخ          

، ػدي ٛزدَٜ كدي    د ٌّٓ حل٤ًٌُش ٕحليٍح دش الد٘ ىٍح دش كظدخد ٕحكدي  قد        ٚ حلٌٖضد حلؼخُٚ َُِٛؿ

 او   ك ْرقٖلْ: ا  ىٍّ ًَ ٌٓح حلاظخد

ف  دٚ حلظعزٜدََٛ ٓدٖ ُ دس طع ٜقدٚ   د٘ حهدظ٤ف طعزَٜٛدْ  ٌٜدخ           ظع ٜقٚ   ٘ ٓدٌح ح٣هدظ٤  

ٌٕٓح ٛئكي ًدخ  ٜدْ ًدَ حلصد خص حلمدخرقش حلظدٚ ٌٛادَ        . ٕغَّٜ ٛظع ت ريٍح ظْ  ِي حليٜن حلعيُٚ

 أٍ طمظِظؾ ًَ ك٤ًْ ُٕٛخىس .  

س حليدٜن حللـدٍٖٙ لٔدٌح حلاظدخد كدخٍ ًًّٖٛددخ      أٍ طديٍٛ  :ػدي اُدٚ  دٌعض ًدَ أهِٜدخ )رٌٔدَ(      

ٕ     رَٜ حلمخ ش حلعخ أكٌ دٖح حلاظدخد  دٚ  دزعش أ دَٔ،      قدي   دَس ٕحلمدخ ش حللخىٛدش  يدَس صدزخًكخ، 

ّ  ددٚ حلٌعٔددي حللِرددٚ ح١هددٖحُٚو، هددخٍؽ قَٛددش    ٍَِّيٕ ددٚ ٓددٌح حلٖقددض كددخٍ ) زدديحل فٜ ( ُٛدد   

ًّخؽ(،  ٌظ٘ كضَ ٌٓح حليٍّ   يَس أٛخى  ق و   زعش إُٔعي ٖٓ كضَ حليٍّ ًيس  ؟)ى

ٌُل ٕح ـًزددخأقددٖل:  كٜدد   –قددد  ددٚ حلِٕلددٜس رددؤًَٜ  –ُ مددْ رددخًَٟٜو ذ ن حلٌ قِّددَِّٜيددَظٔددٌح حل

لدي   (،وو) ٜوْٛاٌد كدًٌرخ صدًَٛلخ، ىٍٕ هـدد ٣ٕ كٜدخل ٣ ًدَ حه ٣ٕ ًدَ حلِدخّ ٣ٕ ًدَ  د         

ًِكد ٌٓح حلاٌد ٕحلظيلٜس؟     ؟ ٌيخٛن ٕح ظوَحؽ طِكٜخص ًِٔي  لأؿد حلظِلُّ َْأ

طدئهَ  دًٜجخ  ِددي     ٔدٚ ٣ طقديى ٣ٕ   ؛رلدت  ٓدٌّ حلظِكٜدخص   اٍ كخُدض  ٛدخ  زديحل فٜ :   ٕٛلدك 

] ٕقي قخل طعخل٘:حه،                            ]  :ٕاٍ كخُدض رغٜدَ كدت؛     .[ٕٖ]حلدِـي

 ٍ  دؤَٛ حلاد٤ى  دَ ح١هد٤ص  دٚ حٟقدٖحل       ِخٍ ٕهدِٙ  دٚ حلديُٜخ ٕحٝهدَس.     َٕ د    ٜدك  ٔدٚ  خ

، (ٖٖ)َ رٔددي حلِددخٍ ٛددٖى حلقٜخًددش  مددعَُّط ه ددت حه إٔلحلؼ٤ػددش حلددٌَٛ ٓددي  ٕحٟ ٌددخل؟ ٕأٛددَ كدديٛغ  

ًٌدخ؟ حل ٔددي اُدٚ أ ددًٖ ردك ًددَ   ددي ٣          ٕ دٜٔي حلقددخٍة ٕحلعدخلي؟  اٜدد  اًح لدي ٛاددَ قخًٍثددخ ٣ٕ  خل

 ِٛ د، ٕق ذ ٣ ٛويد، ُٕ س ٣ طيزد.  

ًٍح ُٛدد  ٕحه اٍ حلٌددَل َلددد  ٕٛـظِدددذ  ،ٙ ًدددخ   ٜدددْ ًدددَ حلٖحؿزدددخص ىَِّئؤٍ ٛادددٍٖ ؿدددخ٤ًٓ ًغٌدددٖ

َّ ؟ ًّدخ ِ كدخٍ صدخكزٔخ ىَ  زٔخ،  اٜد  اًح  ٙ رصدخك ِٖىي ٕ ٌد ٕى دٖس ُطد  هَٜ لْ ًَ    ؛ًخصحلٌل

نٔدَ ًِٔدخ ًٕدخ      خل ٔي ٓيح  ٍٕكٌظك ٕ دظَ  ُمدؤل،  د٤ ط ضدلِخ، ٣ٕ طعَضدِخ ل  دظَ، ًدخ       

 .رفَ

 : (ٖٗ) (ٚصخكذ حلظَؿٌش )ص قخل – ٜ

 .  "ؤديَم ل  زنياياي  تنيض ، ل  ني : ه د ةها ب شدند بو ة ل  دةدس  ز ا

 زخٍس:  ًٕعِ٘ ٌّٓ حلع

 آهََٛ، ًِٔي: ا . ل ا كٌلك كضَ )إٔ:  خٍ   ٚ( ىٍّٕ كؼَٜ ًَ   ٌخ

أٙ: اُدددْ كضدددَ ىٍّٕ غٜدددَٓي ًدددَ حلع ٌدددخل ٕلاِدددْ لدددي ٤ًُٛٔدددي، ٕأٍ حلدددٌَٛ  دددٍٜٖى     

 ٔي.  أ ٌخلٓي ٓي رعضٔي ٣ ك ُّ

 :(ٖ٘) (ٛ -ٚ)صػي أهٌ ٌٛكَ ٓئ٣ل حلع ٌخل حلٌَٛ كضَ ىٍٕ ٔي،  قخل

 ن  شيَخ عبد نلعزيز ب  عبدنهلل ب  باز دةمح ت  خونى ل َ بيَت . زنيا  ثيَص  ني س هل  سوي -1 ا

 دةمح ت  خونى ل َ بيَت . حلعؼٌَٜٜزنيا  ثيَص  ني ب دز شيَخ حمند ب  صاحل  - ٕ

                                                 

 ،    زيحلزخقٚ[ ٕغَّٜ .  ٜ٘ٓٔحلليٛغ  ٚ ًم ي ]ٍقي   (ٖٖ)

 .  (ٓٗصِٛظَ: حلٌ لقخص )  (ٖٗ)

 . (ٔٗ - ٓٗصِٛظَ: حلٌ لقخص )  (ٖ٘)
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 زنياى ثاي  ب دز صاحل ب  نلفوزن  نلفوزن  خون بيجاديَزيَت .  - 3

 يَت .زنياى ثاي  ب دز عبدنحملش  ب  عباد نلبدد خون بيجاديَز - ٗ

 زنياى ثاي  ب دز شيَخ صاحل نللحيدن  خون بيجاديَزيَت . - ٘

 زنياى ف دمو دةياس دبيع ب  هادي نملدخل  خون بيجاديَزيَت .  - 6
 .  ةزؤديَل  تن ل  زنيايا  "

 ٕطَؿٌش ًخ قخل : 

 .–ٍكٌْ حه  – خلي ٕاًخى أٓد حلمِش حليٜن  زيحلعِِٛ رَ  زيحه رَ رخُ -ٔا 

 .   –ٍكٌْ حه  –١ًخى حلازَٜ حليٜن ًلٌي رَ صخلق حلعؼٌَٜٜ حلعخلي ٕح -ٕ

 .  –ك ظْ حه  –حلعخلي حلازَٜ صخلق رَ حل ُٖحٍ حل ُٖحٍ  -ٖ

 .  –ك ظْ حه  –حلعخلي حلازَٜ  زيحلٌلمَ رَ  زخى حلزيٍ  -ٗ

 .  –ك ظْ حه  –حلعخلي حلازَٜ حليٜن صخلق حل لٜيحٍ  -٘

 . –ك ظْ حه  –رَ ٓخىٙ حلٌيه ٚ حلعخلي حلٌليع حليٜن ٍرٜد  -ٙ

 ا .ٕكؼَٜ غَٜٓي ًَ حلع ٌخل 

ٍ     –ٍكٌدْ حه   –أقٖل: أًخ حليٜن حرَ رخُ   ٔدئ٣ل ًلدد    ٕحليدٜن حل دُٖحٍ ٕحليدٜن حل لٜديح

كددخٍ  ددٚ حلقصددٜي، ٕ ددٚ حلغخلددذ لددي     –ٍكٌددْ حه  –حليددٜن حرددَ  ؼٌٜددَٜ  ٕاقددخًظٔي حلَٛددخا،  

ّ ٚ حللددؾ ٕحلعٌددَس ٌٛاُٖددٖح ٛلضددٍَٕ الدد٘ ًاددش حلٌاًَددش ا٣  ددٚ ًٖ دد      ،  اخُددض لٔددي ىٍٕ

 ددٚ ٓدٌَٛ حلٌٖ ددٌَٜ ٓدٚ أ ددزْ ًدخ طاددٍٖ رٌلخضدَحص إٔ لقددخلحص ً ظٖكدش إٔ ًـددخلس          خًدش 

ىًٍٕ ددخ رددخلٌعِ٘ حلٌظعددخٍف   ، ٕلددي طاددََٓخ  خًددش ًددَ ٛلضددَ ل لددؾ إٔ حلعٌددَس ل  ظٜددخ؛ ٛلضدد

 ٛاٍٖ حلٌقصٖى رٔخ ل زش حلع ي أ٣ًٕ.   رلٜغ   ْٜ رَٜ ل زش حلع ي

خليٍّٕ حلظٚ  خٍ   ٚ كضدٍٖٓخ لٔدئ٣ل حلٌيدخٛن ٓدٌّ حلديٍّٕ حلعخًدش        بٍ كخٍ ٛعِٚ ر

  دٚ ٓددٌَٛ حلٌٖ دٌَٜ؛  ٔددٌّ ٛيددخٍكْ  ٜٔدخ  خًددش ًدَ ٛلضددَٓخ ًددَ أٓدد حلٌيددَق ٕحلٌغددَد       

ًٌددخ   ََِّْٜزددُْٜٕل ،رؤُددْ ىٍّ  ِددي ٓددئ٣ل حلٌيددخٛن حلع ٌددخل  ) زدديحل فٜ (  ،  دد٤ ٛظددزـقْ  ًَرددخ ٕ ـ

حلدٌَٛ ٣ٛع ٌددٍٖ كقٜقددش   حثددََّْس   د٘ ًق يٛددْ ٕقُ يلِّ، ٣ٕ ُٛددحلظدٚ كضددَٓخ  ٓددٌّ حلدديٍّٕ كقٜقدش 

 كخلْ.  

 َّ ٘     حلٌعٔددَٖى ٕاٍ كددخٍ ٛعِددٚ حلدديٍ حليددٜن  لدديٗ ل زددش حلع ددي ًددَ ىٍح ددش كظددخد رعِٜددْ   دد

ٕكدي ىًٍ دخ    ىٍّ  ِديٓي، ؛  ٔد٤ أهزَُدخ ًظد٘ ٕأٛدَ     ك ْ إٔ أكؼدَّ  ٕحلظِحًْ كظ٘ ٛاٌد حلاظخد

ًٌدخ أُدْ    ِديٓي؟   خٍ   دٚ كضدٍّٖ، ًٕدخ ٓدٚ حلاظدذ إٔ حلٌدٖحى حلظدٚ ىٍ دٔخ              َ ليٛدْ   لدي طاد

 اقخًش  ٚ حلٌٌ اش حلعَرٜش حلمعٖىٛش و  

، (ىٜٜٛٔٓددـ حلٌددٖحق:   ٜٔٗٔ) ددٚ ًٍضددخٍ  ددِش    ُعددي؛ ٓددٖ كٌِٜددخ ًٓددذ الدد٘ حلعٌددَس     

ًدِٔي حليدٜن حردَ     ٕكضدَ رعد  ىٍٕ دٔي،    ِٓدخ ،  رزع  حلع ٌخل حلظق٘ال٘ حلَٛخا، ًٓذ ٕ

ٚ حليٍح دخص حلع ٜدخ  دٚ ؿخًعدش ح١ًدخى       د  طِكٜدش لٜقدئًخ ل قزدٖل    ْأهٌ ًِد ، ٕ–ٍكٌْ حه  –رخُ 

٣ ل زدْ حلع دي  ِدي حلٌيدخٛن كٌدخ      ٓدٖ قصديّ،    ٕكدخٍ ٓدٌح   ،ًلٌي رَ  عٖى ح١ ٤ًٜش رخلَٛخا

 ٛعْ  َ ُ مْ.ٌٛ

حلزديٍ ٕحليدٜن ٍرٜدد ردَ ٓدخىٙ حلٌديه ٚ،       ل  ٚ كت حليٜن  زيحلٌلمدَ ردَ  زخى  ٕكٌلك ٛقخ

لؼدخُٚ ًقدٜي  دٚ ًادش حلٌاًَدش ٕلدْ        خٟٕل ًقٜي  ٚ حلٌيِٛش ٕلْ ىٍّٕ  ٚ حلٌمدـي حلِزدٖٙ، ٕح  
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أكٜخًُدخ  دٚ ٕقدض حلعٌدَس ٛقدخل       لٌٔدخ أكٜخًُخ ىٍّٕ  ٚ رٜظْ، ٕٛ ظقٚ رْ ل زش حلع دي .  ٔدد لقدخإّ    

 ليٗ ل زش حلع ي؟ ل يٍح ش رخلٌعِ٘ حلٌ ٖٔى  ْٜ: اُْ ىٍّ  ِيٌٓخ؛

 .  كقٜقش كضٍّٖ ىٍّٕ ٓئ٣ل حلع ٌخل ٌّٓ

ادد  زمدفخل ًدَ قَحثدْ ًٕق يٛدْ: أُدخ حلظقٜدض ر      ًَ أؿد أٍ ٛقدٖل ل  حلظيلٜس ٕحلظ زٜس كد ٌٓح 

ّٙ ٣ٕ ددك أٍ .ٓددئ٣ل حلع ٌددخل ٕىٍ ددض  ِدديٓي  ٕٕؿددي  ،قددخٍة اًح قددَأ طَؿٌددش ليددوم ًددخ   أ

ٍَ  يََّ َٛددحلددٌٛ كددد ٓددئ٣ل حلع ٌدخل أ ددٌخل  ٜٔدخ   ٓي، حُزٔددَ ّ  ِددي ٚ صددخكذ حلظَؿٌدش أُددْ قددي ى

    ٍ ْ   حلقددخٍُة رصدخكذ حلظَؿٌدش، ٣  دٌٜخ اًح كدخ أٓدد ٓدٌّ حلدز٤ى حلظددٚ     ًددَأ ـًٌّدخ   ٕحلٌظدََؿُي لد

َ ىًٍ دخ ٟكديٓي ٕحلعخًدش ًدَ     أٍ ٛلُضد حلٌدَل  ، ٕٛظٌِد٘  إٔ كدخىص  ه ض ًَ   ٌخل أٓدد حلمدِش  

حلعـي ٛعيٍٕ ًدَ ٛمدظفٜد أٍ ٛظدَؿي كد٤ى أٓدد حلع دي الد٘ حل غدش حٟ ـٌٜدش ٕٛعدَف  دًٜجخ ًدَ             

ًٌددخ،  اٜدد  اًح كخُددض طَؿٌظددْ ٕ ددَٜطْ حلع ٌٜددش ً ٜجددش رددٌكَ أ ددٌخل لع       ٌددخل حل غددش حلعَرٜددش  خل

 دٜوَؽ رِظٜـدش    ًدَ ٓدٌح حلزدخد،  د٤ ؿدَى أٍ حلقدخٍة ًدِٔي        كزخٍو ٕ) زيحل فٜ ( أط٘ أ دخؿيَ 

  دد٘ قدديٍ كزٜددَ ًددَ حلع ددي، ٕأُددْ ًددَ حلع ٌددخل      ي لددْ ٕٓددٚ أٍ حلٌظددَؿَ ٕحكدديس ٣ ؿدديحل  ٜٔددخ،   

٘ . ٕلقدي   ٚ ٌّٓ حلدز٤ى  حلٌعظزََٛ، ِٕٛزغٚ حلَؿٖ  الْٜ ًَح   دع الد٘ أٍ ٛقدخل    ) زديحل فٜ (  كؼٜد

   ٕقي قٜد.  ْٜ ٌٓح،

ًٌخ لِ مددْ؟ ألددٜس ٓددٌح ًددَ حلظعددخلي حلددٌٙ ٛظصدد  رددْ، ػددي ًَٛددٚ رددْ أهددخّ       ألدٜس ٓددٌح طضددوٜ

  دد٘ حل زٜددذ حلٌِصدد  ًددخ   –رعددي ٓددٌح حلظٖضددٜق ٕحلايد  لظيلٜمددخطْ    – ٔددد ٛو دد٘  )رٌٔدَ(؟ 

 ؟ًَٛٚ الْٜ

حلع ٌدخل، ردد لادٚ ٛدٖٓي حلقدَحل أكؼدَ  دٚ ح دظاؼخٍّ ل ٌيدخٛن          ػي اُْ لدي ٛاظد  ردٌكَ ٓدئ٣ل     

 ا ٕكؼَٜ غَٜٓي ًَ حلع ٌخل ا.  ٛقٖل: 

ٍ  ًدددَ ٓدددي و ٕكدددي ىٍّ ٕأٛدددَ ىٍّ  ِددديٓي؟  وًٕظددد٘ ىٍّ  ِددديٓي؟  و؟ٓدددئ٣ل حلاؼٜدددَٕ

   و؟شٕٓد ٓي ًَ أٓد حلمِش إٔ ًَ أٓد حلزي  وًٕخًح ىٍّ  ِيٓي؟  ِيٓي؟و

ٕ ٔي ردْ، ٕح ، ٕػقدظَ ْكخلد ٜقدش  ؿٔد قَحثْ ًٕق يْٛ رلق اُْ ح ظغد الد٘ أُٔدي ٣ ٛظظزعدٍٖ     ف دظَ

أُدْ قضد٘     يّلس   ٜٔي ٕهي ٔي ٕضدّوي ُ مدْ  ِديٓي ٕأ ٌٔٔدي    لققٍٖ  ٜٔخ، ى خٕحّ ٌّٓ ٣ٕٛ

كٜخطددْ هددخٍؽ كَى ددظخٍ  ددٚ حلفددٖحف   دد٘ حلع ٌددخل ٕحلَك ددش الددٜٔي ٤ًًُٕظددْ لٔددي ٕ اٖ ددْ      

   ٘ ىٍٕ ٔي.  

٘  اُِدٚ   ًفٖلدش ٛدٌكَ  ٜٔدخ كدد ًيددخٛوْ      أٍ ٛاظدذ لِ مددْ طَؿٌدش  ) زديحل فٜ (   أقظدَف   د

  ّ  ِدديٓي ٕلدي ٤ًُٛٔددي، ًٕيددخٛوْ حلددٌَٛ كضددَ رعدد      حلدٌَٛ ٣ًُٔددي، ًٕيددخٛوْ حلددٌَٛ ىٍ

ٕ    ىٍٕ ٔي، ٌِٕٜٛ ردَٜ أٓدد حلمدِش ًدِٔي ٕأٓدد حلزي دش،       ًظد٘ طظ ٌدٌ   ٕحللِردٚ ٕغٜدَ حللِردٚ، 

  ٜٔي، ٕ ٚ أٙ ًاخٍ، ًٕخًح ىٍّ  ِديٓي ًدَ حلاظدذ، ٕٛلديى حلاظدذ حلظدٚ أكٌ ٔدخ، ٕحلظدٚ لدي          

كدًيح، ٕلٜدٌكَ حللديٛغ رب دِخىّ،     ٛاٌ ٔخ. ٕ  ْٜ أٍ ٣ ِٛم٘ ًيدخٛوْ حلدٌَٛ أهدٌ  دِٔي كديًٛؼخ ٕح     

ضددَحطْ ًددَس.   ٣ٕ ِٛمدد٘ أٍ ٛاظددذ حلعددخلٚ ٕحلِددخُل ًددَ ًيددخٛوْ، ًٕددَ كضددَ اكدديٗ ًلخ       

ِّؽ لِخ ًيٜوش لِ مْ ٌٛكَ  ٜٔخ كد ٓدٌّ  ٕ حلظ خصدٜد، كظد٘ ٣ ُٛدظَّٔي  ٌٜدخ ٛيَّ     ٕلٜو ٣ ُٛمدخل   ٜدْ، 

  ٕ ْ     رددْ حلظددَ،  َ   ٣ ٛاددٍٖ  ددزًزخ  ددٚ غٜزدددش حلِددخّ لدد ٕردددخٟهم  . أ٣ ٛلددذ حلمدد٤ًش ل ٌمدد ٌٜ

 َ ْ ػددي رعدي ًلددك ُؤهددٌ ًِدْ ٓددٌّ حلٌيددٜوش، ٕٛـُِٜدخ رَٕحٛظٔددخ  ِددْ، لٜادٍٖ  ددِيُخ الٜدد        ؟حلمد  ٜٜ

 وًظص٤ً ر٤ طيلٜس

 : (ٖٙ) (ٛ)ص حلظَؿٌش صخكذػي قخل  – ٔٔ

                                                 

 .  (ٔٗصِٛظَ: حلٌ لقخص )  (ٖٙ)
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زنياي ك  ب دِيَزيض )سيجازةي عيلن (يا  ثيَدن ة  ض يدني  تانيض ت زكيا يا  كاند  ة،     ض يد ه د ةها ا
 . " ل  ني :

 ٌّٓ حلعزخٍس:  ًٕعِ٘ 

أ فددخّ ح١ؿددخُس حلع ٌٜددش  دديى ًددَ حلع ٌددخل حٟ خضددد، ُّٕكددخّ  دديى آهددَ ًددَ          ٕكددٌلك ا 

 ٓئ٣ل: ا.   (ٖٚ)حلع ٌخل، ًَ

ػي ًكَ حػَِٜ ًَ )حلع ٌدخل حل ضد٤ل( حلدٌَٛ أ فدّٖ ح١ؿدخُس حلع ٌٜدش، أًكدَ حلؼدخُٚ ًٌِٔدخ،          

  قخل: 

 .نبيجاديَزيَت ل  كوددسياي  عرينق"زنيا  ف دمو دةياس شيَخ محدي ب  عبدنجمليد نلشلف  خو -2 ا

 ًٕعِ٘ ٌّٓ حلعزخٍس:  

 دٚ كَى دظخٍ    –ك ظدْ حه   –حليدٜن كٌديٙ ردَ  زيحلٌـٜدي حلمد  ٚ       (ٖٛ)ا حلعخلي ٕحلٌلديع 

 حلعَحق ا .  

 ، ػي ٕص ْ  قخل: )حلع ٌخل حل ض٤ل( حلٌَٛ أؿخُّٕرؤُْ ًَ  خكٌيًّ لقي ًكَ حليَٜن أقٖل:

 .  ا حلعخلي ٕحلٌليع ا

ٓدٌح ٓدٖ ًٖق ددْ ٍٕأٛدْ  دٚ حليدٜن كٌدديٙ      كٌديٙ  ِديّ  دخلي  خضددد ًٕلديع.      اًٍ حليدٜن 

 .  كَى ظخٍ ٕ  ٘ ًٖقعْ  ٚ ح٣ُظَُض كمذ ًخ ٛظَّٔ ِٕٛيَّ  َ ُ مْ  ٚ

 ُؤهٌ؟ أىٍٙ رؤٙ ًٖق ْٜ ٍٕأْٜٕٛأًخ  ِي حليٜن ٍرٜد  ٜظَٔ لْ ه٤ف ًٖق ْ ٌٓح.  ٤ 

َ ٣ ٛددَحّ ًددَ حلددي خس حلمدد  َٜٜ، ٣ٕ ًددَ حلع ٌددخل، ٣ٕ   اٍ كددخٍ ؟ ٕحلٌلدديػَٜ  ًددَ أٓددد حٟػدد

         ٍ ٛصد ْ رٔدٌّ    ٕأٍ ًخ ٛظَّٔ  ِي حليدٜن ٍرٜدد ٓدٖ حلدٌٙ ٛعظقديّ  دَ حليدٜن كٌديٙ؛   ٌدخًح اً

   وٌٕٛكَٓخ  ٚ طَؿٌظْ؟ – حلظٚ ٣ ٛئًَ رٔخ–حٟٕصخف 

حلظق ٜددي   كـددخُدْ ْ ٕق َزددلددي ٛمددظَ  قَ دد  زٜددذ حلٌِصدد  حلددٌٙ   ل َّ حلغددَا ٕحضددق ًعددَٕف  

 ّٖ ْ    ددٚ ٌّ حٟٕصددخفرٔد  ٌكَّأٍ ٛددٛلظددخؽ  اُددْ .ٕحلغ د  حلظَؿٌددش لِ مدْ؛ لٜازددَ  ددٚ  ٜددٍٖ قَحثدد

 ظددْ  ِددي ،  ٜمددظ ٜي ًددَ ًاخُ  ِدديٓي  هخصددش ل يددٜن كٌدديٙ ًاخُددش   َحلـٌٔددٍٖ حلددٌٛ ًق يٛددْ ٕٕ

َٖ ؿٌٔددٍّٖ، كٌددخ  عددد   صددَ قكٌِٜددخ ُيددَ كظخرددْ )حقظضددخل حل  ًددد )ًيددٍٖٔ كمددَ(،  ًلددك ُلدد

ْ  ددٚ آٙ حلقدددَآٍ حلٌـٜددي    ظٖكٜددديحل غددٖٙ حلز٤غددٚ ل   ْ  ٛاظدددذأٍ  (، ٕل دددذ ًِدد ، (ٜٖ)ًقيًدددش لدد

                                                 

(ٖٚ)   ٓ ّ            ًَ حل٤ٌكظ أُْد ٛمدظعٌد  ٓي حلقدخٍة أٍ حلع ٌدخل حٟ خضدد حلدٌَٛ أ فٖد َا حلظزعٜضدٜش لٜٖد ِدخ أًٛضدخ ل ظدش اًد

ف ٛاظ ددٚ رددٌكَ أ دٌخل رعضددٔي، ٣ٕ ٛددٌكَٓي ك ٔدي ًددَ رددخد ح٣هظصددخٍ إٔ           ، ٕ دٖد ّ كؼَد ح١ؿدخُس ٕحلددٌَٛ ُكدٖد

    يى حللخؿشو

ْٙ كدؤٍ حلظلديٛغ       (ٖٛ) َٕ أًدَ ٓدَِّ، ِٛخلْد كظد٘      ٛخ طَٗ ًخ ٖٓ طعَٛ  حلٌليِّع  ِي ) زيحل فٜ ( كظد٘ ٛف قْد ٓادٌح، 

ٗ رِْٜد ٕردَٜ               ٍَّٖ حلدٌٙ ؿَد  وم ) زيحل فٜ (، لٌٔح ٍضدٚ ردؤٍ ٛاظدذ أُْد اًلدّيعا  دٚ حرظديحل حل قدخل حلٌصد

س ًدَ طزديٛد )رٌٔدَ(. كٜد  ٣ َٛضد٘ رْد ٕٖٓد ٓخلدك  دٚ حليدَٔس               س ٕؿِٜد حليٜن كٌيٙ، ٕحلٌٙ كصد قزدد  ظَد
ًدَ  دخرقش ًدَ حلظظ ٌدٌ  ِدي حليدٜن حٟلزدخُٚ،         زدٍَّ ٕحليٜن كٌيٙ اًح أل ت   ْٜ ٌٓح حل قذ   ْد ًدخ ٛ   .ٕحلِ خًش

    ْ ، لاِددك ٛددخ ) زدديحل فٜ ( ٓددد قددَأص كظخًرددخ ًددَ كظددذ     ٕرٌدخ كققدْد ُٕيددَّ ًددَ كظددذ حللدديٛغ ٍٕؿخلدْد ًٕظع قخطدد

ـار ٖل حلٌدَحىا    –حلليٛغ حلٌمِيس، إٔ اكديٗ حلٌوظصدَحص حلـٖحًدد     إٔ ا ٌديس حٟكادخىا إٔ كظد٘     –ًدؼ٤ً   –كد

ًَح؛ كظد٘ طصد  ُ مدك             كخ٤ًً –احٍٟرعَٜ حلِٖٕٛشا   ِدي  دٜن ًلديع، إٔ ح دظغ ض راظدذ حللديٛغ طلقًٜقدخ إٔ ُيد

 رٌٔح حلٖص ؟ أػزض ًلك اٍ ح ظفعض.  

 د ( .   –ٓـ )ص أ ًٜٕٗٔٙ حللـش  –أٙ: حٟٕل ًَ  –ٕقي كظزٔخ لْ  ٚ  خطق  (ٜٖ)

 .  (ٕٙ - ٔٙ صِٛظَ: حلٌ لقخص ) 
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 ْ ، ػدي  –ٕقدي كصدد    –ِٜظيدَ كظخردْ   ، لًمظ ًٜيح ًَ  َٔس )ًئٍٖ( ًٕاخُظْ  ِي ؿٌٍٖٔ قَحثد

َّ رعي ًلك ٛوظ ت    . ٌٍ ٛعظٌٍ رْ  ِي حليٜن ٍرٜد، كظ٘ ٣ ٛ قي ًاخُظْ  ِيّ أ

ألددٜس ٓددٌح ٓددٖ  ٛقددٖل ر مددخُْ ٕق ٌددْ  ددًٜجخ ٕٛوخل ددْ ح ظقددخًىح ٕ عدد٤ً؟ ًددخًح ُمددٌٚ ٓددٌح؟    اُددْ 

 أ٣ طويد٘ أٍ ِٛفزدت   ٜدك قدٖل     ِٔدخ أ دؤل ) زديحل فٜ (:    رعِْٜ؟  –ِٚ رْ حلعٌ ٚأ –حلِ خق 

)؟أًظٚ كد ًِخ ت   ٜي حل مخٍ ا اٍ أهٖف ًخ أهخف   ٘حلِزٚ ص ٘ حه   ْٜ ٕ  ي: ا
ٗٓ). 

ٕٓدٚ طزيٛعددْ ٓدٖ ٕىٍحٕٛيدْ ٟهِٜدخ )رٌٔددَ(،      –ش حلـيٛديس  ػدي اُدْ  ِديًخ أكديع ٓددٌّ حل ظِد     

 ْ حقظددَف ٕأ ددغد حلِددخّ رٔددخ،   –س حلمدد  َٜٜ ٍّٕىٕح كاٌددْ  َ ًددَ حلددي خ كؼٜدد ٕقددي ح ظددَا   ٜدد

ػدي  خؿدؤ   ،  ٜظٖحؿْ حلفَ خٍ  ِديّ، ٕكدخٍ ح٣ط دخق   د٘ ًلدك،      خٌٖح حليٜن كٌيًّٛلاِّرعضٔي أٍ 

ْ  –) زديحل فٜ ( حلـٌٜددد رٌٓخردْ     –الدد٘ حليدٜن كٌدديٙ  ًدد أطزخ ددْ ه ٜدش    – (ٔٗ)رددد ريدي ٍك دد

ٍٕقظدْ حلظخلٌدش    ْعدَا   ٜد    –ٌِٔدخ  رٜ حليدوم حلٖ دٜ   حلفَف حلؼدخُٚ ٣ٕ  ىٍٕ أٍ ٛوزَٕح 

ٙ   حلٌِٔـٜددش ح٣ُلَح ددخصا حلظددٚ  ددٌخٓخ  ٚ  ٔددخٕحلظددٚ حطٔددي  ٜ ا لدديٗ رٌٔددَ حلادد٤ٍ  أهخُددخ حلمدد  

أٍ  رددٌلك) زدديحل فٜ ( ٕأٍحى ٕريَّ ددْ ٕأهَؿددْ ًددَ ىحثددَس أٓددد حلمددِش ٕحلـٌخ ددش،     )رٌٔددَ(،

عدَف )رٌٔدَ( ٕلدي    ُدْ ٣ ٛ قدخل لدْ: ا  ال٘ ًٖح قظدْ   د٘ طزديٛد )رٌٔدَ(،       ٛمظيٍؽ حليٜن كٌيًّخ

أٍ َٛحّ ٕٛمدؤلْ  دَ ٓدٌّ ح٣طٔخًدخص،  َؿدد ًدد أطزخ دْ        ٛ ظت رْ ًَ قزد، ٕأُْ ٣ ٛظا ي ا٣ رعي 

  ال٘ أىٍحؿٔي هخثزَٜ ٕلي ٛلص ٖح   ٘ رغٜظٔي.  

 ِ ددي حلٖ ددٜ  رٔددٌح حًٟددَ  خطصددد ٓددٖ رخليددٜن كٌدديٙ ًٕكددَ لددْ أٍ ح٣ط ددخق كددخٍ أٍ        ػددي ُأ

 ٌ  ددَ لَٛددت  –خ حٝهددَ،  خ ددظي ٘ حليددٜن كٌدديٙ  ٛظٖحؿددْ حلفَ ددخٍ  ِدديّ ٣ أٍ ٛمددزت أكدديٓ

َُّ دْ   د٘ )رٌٔدَ(، قدَأ   ٜدْ حطٔخًدخص         حلفَف حلؼخُٚ،  –حلٖ ٜ   ٕ ِي كضدٍٖٓي  ِديّ ٕطع

ٔ ) زديحل فٜ (،  ؤؿددخد  ِٔددخ )رٌٔددَ( ٕرددَٜ لددْ كق   ، ػددي رعددي ًلددك حطصددد  خٌددٜقدش حلودد٤ف رِٜ

 –خ ظددْ  زدديحل فٜ  ٕؿٌ –حليددٜن كٌدديٙ رخلٖ ددٜ  ٕل ددذ ًِددْ أٍ ٛظصددد رددخلفَف حٟٕل     

 ِٕٛمت ًعٔي لٜليىٕح ًٖ ًيح لٜـظٌد حلفَ خٍ ًًعخ ٕٛظٖحؿٔخ  ِيّ للد حلو٤ف .  

الد٘ طدخٍٛن   ًِدٌ ًلدك حلٖقدض    ى(، ٕٕٓٔٓكخٍ ًلك  ٚ )حلعيدَ حٟٕل ًدَ حليدَٔ حلعخ دَ     ٕ

 ِددي حليددٜن   لظٖحؿددْ ًددد )رٌٔددَ(  لددي ٛددََا ) زدديحل فٜ ( رخ٣ؿظٌددخ  ٕح    ُيددَ ٓددٌّ حلَ ددخلش  

 وكٌيٙ ٚ حليٜن، رد أهٌ ٛفعَ  كٌيٙ

ٕطعظقديّ   ٌدخًح    خردْ حليدٜن كٌديًّ     زيحل فٜ (: اٍ كِدض صدخىًقخ  ٌٜدخ ًديكض    ِٕٓخ أقٖل لـ)

 ظدٌكَ أىلظدك   د٘ حطٔخًخطدك لدْ، ٕحلظددٚ       ،٣ طمدظـٜذ لي ٖطدْ لدك رخلظٖحؿدْ ًدد )رٌٔدَ(  ِديّ       

رِٜدض   ٜٔدخ طزدديٛعك اٛدخّ، ٕٛـٜددذ )رٌٔدَ(   دد٘ ٓدٌّ ح٣طٔخًدخص رٌددخ  ِديّ، ٓددٌح ًدخ طقظضددْٜ           

 َ ٛعش ح١ دد٤ًٜش، رددد كظدد٘ حلقددٖحَُٜ حلٖضددعٜش، ٕحٟ ددَحف حلٌعٌددٖل رٔددخ رددَٜ        أصددٖل حليدد

حلٌـظٌعددخص ح١ُمددخُٜش. لاِددك لٌددخ ٍأٛددض أٍ حًٟددَ لددٜس  ددٚ صددخللك، ٕأُددك  ددٖف ٛ ظضددق     

اؿخرددش ى ددٖس   –رعددي ًٌخل ددش لٖٛ ددش    –أًددَ ، ٣ ددٌٜخ أًددخى ًق دديٛك ٕىٍحٕٛيددك، ٍ ضددض     

   لك؛ ضخًٍرخ كد ط ك حٟصٖل  َا حللخث و ك ٜو

ْ   غٜدَ ًعظقدي لدْ؛     كخًًرخ  ٚ ٌٓح حلٌديف  كَِض ٕاٍ أ٣ًٕ، ٍٕضدٜض رخ٣كظادخى      ٌدخ ًٓزدض الٜد

ْ  ٕأُضالْٜ،  الٜدْ لظمدظوَؽ ًِدْ     ًٓزدضَ  لقدي  ؟غَٜ ًقظِد  رلاٌْ  ٚ قَحٍس ُ مك، ٣ٕ ٍحا  رد

ِّ    قظْ   ٘ كاٌك،  ًٖح َّ ردَٜ حلِدخّ، ٕطمدق  أهدخ  )رٌٔدَ(.      ظمظعَٜ رْ   د٘ رخل دك، ٕطيد

                                                 

   .ٕغَٜٓخ( ٖٔٓٔ)حلصلٜلش حلم م ش خُٚ  ٕٚصللْ حٟلز(ٕغَّٜ،ٖٓٔ/ٗٗ/ٔ، ٖٗٔ/ٕٕ/ٔأهَؿْ أكٌي)  (ٓٗ)

 .  ٍٟ ًِفقش ) زيحل فٜ ( طزعي  َ ًِفقش حليٜن كٌيٙ أكؼَ ًَ ًخثظٚ كٜ ًٖظَ  (ٔٗ)
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ٌ ٜددْ   ٜددْ حليددَ  ٕحلعقددد ٕحلٖحقددد، ًددَ أُددْ ٣ رددي ًددَ ح٣ ددظٌخ  الددد٘           لاِددْ أؿخرددك رٌددخ ٛ   

ًَح.  حلوصٌَٜ؛ لٜاٍٖ حللاي كقًّخ ٣ رخل٤ً،  خى٣ً ٣ ؿخث

ٛديل   د٘ أكدي أًدََٛ: اًدخ أُدك كدخًد ًدد  دٜوك           –ٛخ ) زيحل فٜ (  –اٍ طِخقضك ٌٓح  

طِخقضدخطك  ًدد   –ٍرٜد حلٌديه ٚ، صدخىق ًدد  دٜوك كٌديٙ حلمد  ٚ، إٔ ردخلعاسو ٕ ٛمدظلٜد         

ًدد ٕحكدي ًٌِٔددخ،    –٣ٕ ُرددّي  –، رددد أُدض كدخًد   أٍ طادٍٖ صدخىًقخ ًعٌٔددخ  دٚ آٍ ٕحكدي     –ٓدٌّ  

 .   خهظَ لِ مك

ُعدي؛ ٛصدق أٍ طاددٍٖ كخًًردخ ًعٌٔدخ، طظٔددَ ًدد كدد ٕحكددي ًٌِٔدخ ًدخ ٖٛح قددْ، ٕطظِلد  رددْ           

ًدَ  ٌٔدخ  دٚ ٕقظدْ، ًمدظ ًٜيح      ظمدظويى كدد ٕحكدي ًِ   الْٜ، لغخٛش  ٚ ُ مك أُض أ  ي رظ خصدٜ ٔخ.  

ٕرٜجظددْ، كظدد٘ اًح أهددٌص كخؿظددك ًِددْ، طَكظددْ     ، كددد  ددٚ ًاخُددْ    ددٌعظْ ًٕاخُظددْ ٕؿٌٔددٍّٖ  

ًَِّخ.    ٍٕحل  ِنٔ

ًددَ ُظددْ قزددد أكؼددَ  كٌدديٙ، كٜددغ ح ددظ يص ًددَ   ددٌعظْ ًٕاخ  ك ددٜوًددد  ٓددٌح  ع ددَض ٕقدي 

ْ  يدَ  دِٖحص،  خُظمددزض ا   –ردْ الد٘ حليددٜن حردَ رددخُ     ٕأهدٌص ًِددْ طِكٜظدْ لدك، َٕطَمدد َّقضَ    ،لٜد

ِّّ  دٌعظْ. ٕحٍٝ لٌدخ حكظـظدْ ٍؿعدض الٜدْ، طظِلد        َّٜ، ٕغ –ٍكٌْ حه ػي رعي ًلك أهٌص طي

ٌّدخ لدي طظ دَ رٔدخ        –ٕٖٓ صخرَ   ٜك ، خٍف رؤ٣ ٜزك  –لْ رَٜ ٛيْٛ  ، لظلقدت ردْ كخؿظدك،   

 .  (ٕٗ)أهٌص طفعَ  ْٜ

رخى خثدك حى ددخلحص    ِديّ   قدي رخلغددض  دٚ طضدوٜي ُ مددك   ٕكدٌلك حللدخل ًدد حليددٜن ٍرٜدد،     

َ  ؛ ض خضدش   َٛضش حليٍح دش  دٚ حلدٌَٜ هٌدس  دِٖحص، ٤ًًُٕظدك ل يدٜن ًقزدد ٕكزدخٍ           ًد

    ْ  ِدديّ، ٕانٔددخٍ  )و( ل٤ردْ  ددٚ )ىًددخؽ(، ٕانٔددخٍ طع قددك ٕحُظمددخرك ل يدٜن كٌدديٙ  ددٚ كِٜدد

ٚ ) ددٚ ك٤ًددْ  ددٚ    ِدديّ   يددٜن ٍرٜددد ًٖح قظددك ل َ )ٕ (  ددٚ حلل زدد ، ٕغٌَٜٓددخ  (ًيددٍٖٔ كمدد

ْ نٕٔا ًدَحص ًظعديىس  دٚ ًـ مدْ:      حليديس   د٘ حللدِرَٜٜ ٕأٓدد حلزدي ، ٕطف قٔدخ       خٍ  رَٜ ٛيٛد

ا٣ٕ كَحًددش ل لددِرَٜٜا، طظِٔددخ ًـددَى ك ٌددخص طف ددت ٓاددٌح ىٍٕ أٍ ٛاددٍٖ لٔددخ طفزٜددت  ددٚ         

َٔددٔي، َطٜلدداحلٖحقددد، ػددي  ِددي كخؿظددك   ًٕددَ    ًددَ قزددُد ِدديلٔددي كَحًددش  أٍ ٕٚٓدد ؛ككقٜقُظددَ ظ

)ورعددُي
ِّدد، كددد ٓددٌح ًددَ أؿددد أٍ طمددظوَؽ ًِددْ طِكٜددش ٕػِددخل   ٜددك، طُ      (ٖٗ ي رٌٔددخ أ ددٖحّ ًددَ   ا

ٟٕل  دٚ حلعدَحق  ِدي حليدٜن     َا   ٘ آٍحثدك  دٚ حلعدَحق، صدخًٍهخ  دٜٔي: ا أُدخ حلَؿدد ح       ٛعظ

 حليٜن ًقزد او ًَ ا أُخ  ِيٙ طِكٜش،  او(ٗٗ)ٍرٜد

َ  ٤ٕكٌِٜخ ِٛصلك رظَ  قِخس حٟػَ،  أهدٌص  ػدي  ردخلظٍٖٔ  ٜٔدخ،     طؤهٌ رِصلْ، رد طمدظٌ

ُٟٔدخ ٣ طظ دت    خث ؛ضدخًٍرخ رِصدٜلش  دٜوك  دَا حللد     ، (٘ٗ)ال٘ ٌّٓ حلقِخس طملذ ىٍحٕٛيك

                                                 

ًد أُْ قزد أٍ ٛفعَ  ٚ حليٜن كٌيٙ رؤقد ًَ  َٔ ٛـ س ٖٓ ٕآهٍَٕ ًد حليٜن كٌديٙ ٕٛمدظٌد الد٘ كد٤ى       (ٕٗ)

ل     حليٜن ٕٛظظخَٓ أًخًْ رؤُْ ط ٌٌّٜ حلزخٍ، ػي ٛؤًٍ  ٕحلِ دخق حلعٌ دٚ ٛقفدَ ًدَ ك٤ًْد       –لْد حليدٜن ردخلا٤ى،  ٜقٖد

ًَح   .  : اأُخ أ ظلٜٚ ًَ أٍ أطا ي رَٜ ٛيٙ حليٜناو ٌٕٓح ًمـد رخلصٖص ٕحلصٍٖس،   َٜحؿعْ ًَ  خل –قف

ٕ ٌٜددخ  ددقظْ ًددَ قزددد  ددخٓي   دد٘ ٓددٌح حلاددد٤ى، ٕكددٌح  ددٚ ٍى أهِٜددخ )رٌٔددَ(   دد٘ اح٣ُلَح ددخص حلٌِٔـٜدددشا                 (ٖٗ)

  ا خٍحص لٖقخثد ًؼ ٔخ، طئي ِلٌخ ق ض. لـ) زيحل فٜ (
 .  ٌد ًِْ ٌٓح ؿٌخ ش ًَ ح١هٖس حلم  َٜٜ، ٕٛئيٍٕ   ٘ ًلك  (ٗٗ)

ٍٙ   د٘ حلقِدخس كدخٍ ٛظَد   ٤ًدش ح دظ ٔخى          (٘ٗ) ََُّٚ ال٘ ٌّٓ حلقِخس ريظ٘ حلفَق، اً أٍ  يى نٖٔد ٕقي كخٕل أٍ ٛـ

ًَح ًددِٔي ًددَ ل٤رددٚ         ، ٣ ددٌٜخ ٕأٍ كؼٜدد حلقدديحً٘،  َفَ ددذ ًِددٚ ًددَس أًددخى أطزخ دْد أٍ       ِددي حلِددخّ ٕ ِددي أطزخ دْد

ى رِٜدْد ٕردٜ           ٕل حلودد٤ف حلٌٖؿٖد َ )رٌٔددَ(. أ دخٍكٔي ردخلظٍٖٔ   دد٘ حلقِدخس،  ظع َّْ ددُض ردؤُٚ ٣ أ ددخٍكٔي كظد٘ ِٛد

    ٍ ، اً ُح ٚ ًٕدَس ػخُٜدش  دَ لَٛددت أطزخ ْد ً خ لٜقديًّٖ لددٚ         حػِدخٍ ًددِٔي  ُد َِّٜٓدت ًٖضٖد ح ًِددٚ أٍ ُأ  دٚ رٜظدٚ ٕل زٖد

َّْ ضُ    –كددَٜ غٜددَٕح إٔقددخص حلزددَحًؾ حلاَىٛددش      –، ًٕددَس ػخلؼددش ُلِ ددَذ ًِّددٚ أٍ أطصددد رخلقِددخس       دد٘  حلقِددخس، َ َمدد

 َ ضض.ٕأل ذ ًِٔي  يى طغَٜٜ إٔقخطٔخ،  
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، ػي طقدٖل  دَ ُصدلْ لدك رعديى حلظٔدٍٖ: ٓدٌح حؿظٔدخى         طمع٘ الْٜ ًَ حلئَس ٕحلِ خًشًخ ًد 

 .  أٙ أُك ٕىٍحٕٛيك لمظي ً ًَِٜ رْ .ًِْ

 ددٚ رٜددض  دددٜوك    (ٙٗ) (ٖ-ٕحلٌِخصددلش ٕحلصدد قا )ص   ددٚ ٍٕقددش ا   ًكددَص رٌِٜددخ أُددض   

َ ٕكضٍّٖ رؤُك ًقظِد رـٖحُ حلظديٍٛس  دٚ حلـخًعدخص حلٌوظ فدش      يدٜن  ، ػدي أنٔدَص ل   ٕ ريد

ًًخ لْ،  ياَ    ٘ ًلك.    ٍرٜد رؤُك أهٌص رِصلٜظْ لك رظَ  حلظيٍٛس  ٚ حلـخًعش؛ حكظَح

   ٚ َّلن  لظَكددك حلظدديٍٛس ٕلاِدك ًكددَص  ددٚ إٔل ك٤ًددك حلمدزذ حللقٜقدد ًددَ ، ٕٓدٖ أُددك ً دد

ًَِّددش  ددٚ  ِددت  ددٜوك ٕكمددِش       حلـخًعدش لاظخرددش ألَٕكددش حلدديكظٍٖحّو،  ددؤٍىص أٍ طـعددد ًلدك 

ًًدخ لَأٛددْ،  ظدِىحى ًاخُدش  ِديّ، ٕأُدض لدي طومدَ  ددًٜجخ.            طمديٛٔخ ال  ٜدْ رخلظِدخُل  دَ ٍأٛدك حكظَح

ّٖ أًٛضخ ٌٕٓح  ُك ًٕاَ  ٕىٓخثك.  ًَ ط 

ٓدٌّ حلٌٖحقدد  حلٌظعخٍضددش ًِددك طؼزدض كقٜقددش ٕحكدديس، ٕٓددٚ أُدك ٣ طؼزددض   دد٘ ًددِٔؾ       اٍ 

مدع٘  ٕحكي طمظقٜي   ْٜ، رد طغَٜ ًٖحق دك كمدذ ًصد لظك ٕكخؿظدك رٌدخ ٛوديى حلغخٛدش حلظدٚ ط        

كمدذ   –٣ كقٜقظٔدخ   –حلظدٚ طغٜدَ لدٍٖ ؿ ديٓخ     َردخل  كخلِل ؤُدض طظ دٍٖ كمدذ ًلٜفدك،     الٜٔخ، 

  لٍٖ ًلٜفٔخ.   

 : (ٚٗ) (ٜحلظَؿٌش )ص صخكذقخل ػي  -ٕٔ

 .  " دِن ةت  ة بؤ كوددسياي  سازيز طثاشا  ل  د ني  ةدطنتين زنيشيت ش دع  الي زنيايا   ا

 ًٕعِ٘ ٌّٓ حلعزخٍس:  

 ا .  ي حليَ ٚ  ِي حلع ٌخل ٍؿد ال٘ كَى ظخٍ حلعِِٛسػي رعي طلصٜ ْ حلع ا 

 )و( ٤ى ٕلٖح ددْ  ددٚ حلز دديحٍ ح١ دد٤ًٜش ٛ ٔددي ًددَ ٓددٌح حلادد٤ى أٍ هَٕؿددْ حلمددخرت ًددَ حلددز  

، ٕأُدْ لٌددخ كصددد  كددخٍ رقصدي ل ددذ حلع دي حليددَ ٚ  قدد     –اٍ صدق ًلددك   –ٕط قٜدْ ل ٌيددخٛن  

 رغٜظْ ًِْ  ِي حلع ٌخل ٍؿد ال٘ ر يّ .  

، ٕأٍ هَٕؿددْ كددخٍ أ خً ددخ  ْ حلٌيددخَٛنٓددٌّ ٕلقخِثدد ْ ٍك ِظدد كقٜقددَش ٕقددي ٕضددلِخ  ٌٜددخ  ددزت  

ٕ دعْٜ لدٌلك كظدد٘  دٚ ًٓخردْ ل عٌدَس ٕ د َّ الد٘ حلَٛددخا.         ،ل لصدٖل   د٘  دٔخىس ؿخًعٜدش    

ْ   ًٌٕددخ ٛدديّل ٚ طَؿٌظددْ رعددي ًددخ ؿددخل  دد  ؛  دد٘ كَصددْ   دد٘ ًقصدديّ ٓددٌح ٕ ددعْٜ الدد٘ طلقٜقدد

 :   زخٍطْ حلمخرقش

كادمي  دةسيت كندة ة ب  خويَند   تاوني  ب سا د كا  تو يى    س  ت  ن كندي  خويَندي  بؤد نتن ا  – ٖٔ
خوَيناديى ماجشاييَن باا  ثلا ى يايااو تاا  ن بلا  ثاشاا  لاا  خوَينادي  دكياؤدن  ةدطاارين باؤ تاا  ن كندي          

 . خويَندي ك ى "

 ًٕعِ٘ ٌّٓ حلعزخٍس:  

حليٍح ددش حٟكخىٌٜٛددش  ددخى الدد٘ حليٍح ددش، ٕح ددظفخ  أٍ ٛاٌددد رظ ددٖق     لغددَا اكٌددخل ػددي ا 

 ا .  ٍح ش حلٌخؿمظَٜ ريٍؿش ًٌظخُ، ٕرعيٓخ ُقِزد  ٚ ًَك ش حليكظٍٖحّ ١كٌخل ىٍح ظْى

                                                                                                                                                                       

ًٌخ أُٚ لي أكَ أ  ي ٓدٌح  ٌٜدخ    حلظٍٖٔ   ٘ ٓدٌّ حلقِدخس، لادَ  َ دض     أٍ حليٜن ٍرًٜعخ ُصلْ رظَ  ٕقَظٔخ   

س رد        رعي  ٚ   ًَ أكؼَد ًدَ ٕحكدي ًٌدَ  دٌعٖح حليدٜن ًزخ َد ردٌلك، ردد كظٌْد     ) زديحل فٜ (  ٤ ٕح دفش، ٕلدي ٛوزَُد

ػدي كدخٕل ًلخ٣ٕطْد ٓدٌّ ٣ دظيٍحؿٚ الد٘ حلقِدخس؛         ،–كٌدخ كظٌْد  دَ ىٍحٕٛيْد إٔل حًٟدَ       – طيلًٜمخ ٕغيًّدخ   ِٚ

ًَح.    طيلًٜمخ ًِْ ًٕا

 .  (ٛٗ -ٚٗصِٛظَ: حلٌ لقخص )  (ٙٗ)

 .  (ٕٗ صِٛظَ: حلٌ لقخص )  (ٚٗ)
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أقدٖل: اًح كدخٍ ٓدٖ قدي هددَؽ ًدَ حلدز٤ى رقصدي ل دذ حلع ددي حليدَ ٚ، ٍٕكدد  دٚ حلز دديحٍ             

ٕلقدددٚ حلع ٌدددخل ٣ًُٕٔددي ٕىٍّ  ِددديٓي ٕأهددٌ  دددِٔي ح١ؿدددخُس     – ٚ كٌدددخ ٛدديَّ  –ح١ دد٤ًٜش  

رغٜظدْ  ْ، ػدي ٍؿدد رعدي ٍك ظدْ حلفٖٛ دش ٓدٌّ رعدي أٍ كصدد         حلع ٌٜش ٕح ظوَؽ ًدِٔي طِكٜدخص لد   

ًدددَ حلع دددٖى حليدددَ ٜش،   ٌدددخًح حٍٝ ٛعدددٖى الددد٘ حليٍح دددش حٟكخىٌٜٛدددش ٕٛددديٍّ حلٌخؿمدددظَٜ          

ٚ  غِٜددْٕٛحلدديكظٍٖحّ؟ أ٣   ددَ حليٍح ددش حٟكخىٌٜٛددش  ددٚ    و–اٍ ػزددض لددْ ًلددك   – طلصددٜ ْ حلع ٌدد

 دَ  دٔخىطٚ    ًدَ حلٌيدخٛن    ٜٔدخ  كصدد  أ٣ طغِْٜ ٌّٓ ح١ؿخُحص ٕحلظِكٜدخص حلظدٚ    ؟حلـخًعخص

)؟ٖلْ   ٌٜٔخ؟ آلظيٍٛس  ٚ حلـخًعخصحلٌخؿمظَٜ ٕحليكظٍٖحّ؟ ًٕخًح ٛزغٚ ًَ كص
ٗٛ)   

  دد٘   ددعٚ ٓددٌح حلَؿددد  ددٚ  دد َّ هددخٍؽ حلددز٤ى ٕرعددي ٍؿٖ ددْ ٓددٖ حللصددٖلَ   كددخٍ اًٍ 

 قدد ، حليدَ ٚ   أٍ ٛضدوي ُ مدْ  دٚ ؿخُددذ حلع دي    ٣ َٛضدد٘ ، ٕ(ٜٗ)حليدٔخىحص حلـخًعٜدش حلع ٜدخ   

 دبًح كِدخ    وٜدش ٕحٟكخىٌٜٛدش  يِٛلٜلصدد   د٘ حلَثخ دظَٜ حل    ؛ٍ ِٛخل أ  ٘  ٔخىس ؿخًعٜشرد َٛٛي أ

َ  ٚ ٌِّحلظَحؿي ًَ ُ د كظذ ُقَأ  ٚ   ُذ قَّد ًدَ ُٛ لمدٌخ   ،  ع ِٜدخ أٍ ُِّٔدت أُ مدِخ    (ٓ٘)ردٌٙ حلَثخ دظٜ

   ورٌٙ حلَثخ ظَٜ  ٚ ر يُخ ٌٓح أًٛضخ  ٚ  صَُخ

 : (ٔ٘) (ٓٔ-ٜػي قخل )ص – ٗٔ

ل  الي   بنني ب دِيَزم  ة مامؤسايا )عبادنلوفود عبادنهلل      زديحل فٜ  ي مامؤسيا تيَبيين: س م ذياي  ا
صاحل(ا  ة يوسنن ةت  ة، ب  هؤى يزيلا  لا  مامؤسايا ة، تاوني  ذيااي  مامؤسايا بنوساَيي  ة، بؤيا  با           
شيَوةي كى دةمسى بؤى ياددم، خونى ط  دة ثادنشايى خَيانى بدنتا  ة، منايض حا زم كاند لا م ث دتو كا دن         

 . ى بل م  ة "بآل

 ًٕعِ٘ ٌّٓ حلعزخٍس:  

                                                 

ل: ٛع دي حلٌمدا      (ٛٗ) َٜ ردؤٍ طَؿٌظْد ط ددك ٕحى دخلّ ٤ًًُدش حلع ٌدخل كدٌد  دٚ كدٌد ٣ ٛفٌدجَ الٜدْد           لعدد حلدزع  ٛقٖد

ل:             ْق ز ؟و أقٖد ٍ ٣ ًدَ حلعَٜد ٕ ٣ ًدَ حلِ َٜد ،  ٤ٔ طمٌلٍٖ لْد ردؤٍ ٛلصدد   د٘ حليدٔخىحصو أطَٛديٍٕ أٍ ٛاٖد

 .  َُٛي ًِْ  ًٜجخ ٕحكًيح  ق ؛ ٕٖٓ: حلصيق

ل   د٘ ٓدٌّ حليدٔخىحص أ        (ٜٗ) ُْد ٕٖٓد  دٚ حلدٌَٜ قديى ل ٌخؿمدظَٜ  دٚ حلـخًعدش         ًٌٕخ ٛيل   ٘  دعْٜ حليديٛي ل لصٖد

ٕ دٔخىس قٜددي   ،ى( ٕأكٌدد حلمددِش حلظلضدَٜٛش، ػدي أهدٌ  ددٔخىس طقديَٛ حلديٍؿخص       ٜٜٛٔ/ٜٚ دِش ) حلٌِٜٜدش رصدِعخل   

ى( ٕصدّيقٔخ  دٚ حلوخٍؿٜدش حلٌِٜٜدش ١كٌدخل ىٍح ددظْ      ٜٜٜٔ/ٜٛرؤُْد ًمدـد  دٚ حلـخًعدش ل عدخى حليٍح دٚ )      ط ٜدي  

    ٌ ٖل  دٚ حلٌٌ ادش ٕلددي   (. ٕكٌِٜدخ ًٓدذ ل عٌدَس قديى ل قزد     ٚٙ، ٙ٘ لقدخص: ص حلٌخؿمدظَٜ  دٚ حلعدَحق )ِٛظدَ: حل

       ْ لظقدديٌٛٔخ  ١ د٤ًٜش رخلٌيِٛدش حلِزٖٛدش   ًدد أكدي لد٤د حلـخًعدش ح     ُٛقَزدد، ػدي رعدي ٍؿٖ ْد الد٘ حلدز٤ى أٍ دد إٍٔحقدد

ش أٍ أ دظوَؽ لْد ا دخىس ًدَ حلـخًعدش حلٌِٜٜد       –ٕكِض ٣ أُحل ٕقظٔدخ  دٚ حلدٌَٜ     –ِٓخ ، ٕلي ٛقزد، ػي ل ذ ًِٚ 

طصديٛقٔخ  ح دظْ حلٌخؿمدظَٜ  دٚ ؿخًعدش رغديحى، ػدي       ىٍ ًدَ ح دظاٌخل  رؤُْ أكٌد حلمِش حلظلضَٜٛش، ٣ٕ ًدخُد لديٛٔخ   

ٍس ح١ دخىس حلٌمدظوَؿش لْد            ى، ٕطددخٍٛن ٖٕٓٓ/ٕٔ/ٛٔرظدخٍٛن   –ًدَ حلـٔدخص حلٌوظصدش  دٚ حلدٌَٜ )ِٛظَد صٖد

ٍح ددش حلٌخؿمدظَٜ ًددَ   (، ػددي رعدي ًلددك حرظديأ ى   ٜٙ ددٚ حلٌ لقدخص: ص   –ى ٕٗٓٓ/ٔ/ٖآهدَ طصديٛت   ٜٔددخ  دٚ    

ؿيٛي  ٚ ؿخًعش طاَٛض ٕأكٌ ٔخ، ػدي  دـد ل ديكظٍٖحّ  ٜٔدخ، ٣ٕ أىٍٙ أكٌ ٔدخ أى ٣؟ ٕأُدخ ٣ أ ٜدذ   ْٜد  دعْٜ          
، حىّ         ، لادَ حلدٌٙ ِٛظقدي   ْٜد  دخإّ أُْد هدَؽ ًدَ حلدز٤ى       ٚ حللصٖل   ٘ حلئخىحص حلـخًعٜدش حلع ٜدخ،  ٔدٌح كقْد

،            لف ذ حلع ي حليدَ ٚ، حلز٤ى ح١ ٤ًٜش  ٍٕكد  ٚ ا غَٜد ٓدٌح، ٕحلٖحقدد ه٤ ْد ٕانٔدخٍ أُْد لدي ٛادَ لْد غَد

ٌٕٓح ٣ ٛ ٜت رخلٌم ي،  اٜ  رخليح ٜش حلمد  ٚ. ٕٓدٌح  ْٜد ًدخ  ْٜد ًدَ حلظديلٜس ٕحلوديح  ل ِدخّ ٕطضدوٜي ل دِ س            

ًَح ًِٔخ  ٌٜخ ًض٘ ًَ ٌّٓ حلَ خلش   .  ال٘ غَٜ ًلك ًَ حلص خص غَٜ حل٤ثقش حلظٚ ٕضلُض كؼٜ

ٚ    ،حل ضدد ردَ  ددٔد   :ًدِٔي  ؛ش دَف رٔدٌح حل قدذ ؿٌخ د      (ٓ٘) . ِٛظدَ طَؿٌظْد  دٚ  دَٜ أ دد٤ى     ُٕٛدَ حلٌدؤًٍٖ حلعزخ د

 . حلَ خلش(   -ٔٛ/ٜٔحلِز٤ل ل ٌٓزٚ )

 .  (ٖٗ صِٛظَ: حلٌ لقخص )  (ٔ٘)
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كظزددض ًددَ قزددد أهددٚ حل خضددد حٟ ددظخً    ( زدديحل فٜ )٤ًكظددش: ٓددٌّ حلظَؿٌددش ل٠ ددظخً  ا 

أٍ  (ٕ٘)، ح دظفخ  – ( زديحل فٜ  )أٙ  –) زيحلغ ٍٖ  زيحه صدخلق( رمدزذ قَردْ ًدَ حٟ دظخً      

ًَح،  ؤ (ٖ٘)ٕلددٌلك أٍ دد ٔخ الدٚ رصددٍٖس ٍ ددٌٜش   ٛاظدذ طَؿٌددش كٜخطدْ،   كززددض أٍ ، ؿدِحّ حه هٜدد

 ا .  أُيَٓخ  ٚ ٌٓح حلاظٜذو

، ٕاٌُدخ كظزٔدخ غٜدَّ ُقد٤ً     ( زديحل فٜ  )أقٖل: قدي ٛقدٖل قخثدد: اٍ ٓدٌّ حلظَؿٌدش لدي ٛاظزٔدخ        

 . خ ِْ،  ٤ ٛظلٌد ًمئٕلٜش ًخ  ٜٔ

د ًِدْ ؿديًّح، ٕرمدزذ قَردْ     ََّكظزٔدخ  دوم ًَقد    ( زيحل فٜ ـ)ٕأؿٜذ: رؤٍ ٌّٓ حلظَؿٌدش لد  

أٍ ٛاظزٔددخ، ػددي اٍ ٓددٌّ حلظَؿٌددش  ٜٔددخ أًددٍٖ     –حلاخطددذ كمددذ طعزٜددَ   – حليدديٛي ًِددْ ح ددظفخ  

هخصدش  ددَ كٜخطدْ لددي ٛف دد   ٜٔددخ غٜدَّ،  ٜمددظزعي ؿديًّح أٍ ٛعددَف كخطدذ ٓددٌّ حلظَؿٌدش ٓددٌّ          

 ٔدد إٔكٜدض الٜدْ ًدَ حلمدٌخل؟ أى       ؛ٕاٍ لدي ٛادَ كدٌلك   حًٍٟٖ حلوخصش  ِدْ ىٍٕ اهزدخٍ ًِدْو    

َّ  ددٚ ُددٖى  ٌٜددت،     َُّغددحى ل عقددٖل أٍ َطَُددْ ٛع ددي حلغٜددذ؟ أى ُٛدد  ا أىلددض رٔددخ حليددٜخلَٜ   ٜددْ؟   طِ

ََٕ ُش ٍأ ٔخ ًَ ؿيٛي؟ ٍْ  ٕطَ د حليَّ

 قدي ُيدَ حلاظدخد ًِدٌ      ػي اًح ح ظَضِخ ؿي٣ً أٍ  زيحل فٜ  لدي ٛاظزٔدخ ٕلدي ٛعدَف ًدخ  ٜٔدخ،      

َُ  َِ ؟٣ ٌٜخ ٕأُْ كظذ لدْ ًقيًدش   ، ِش طقًَٛزخ، أ  ي ٛف د   ٜٔخ ٕ دٚ ًقيًظدْ ٓدٌّ     – لاظدخد ح يد

ىلٜدد   ؛الد٘ كظخردش ٓدٌّ حل٤ٌكظدخص     خ، ٕ داٖطْ  ِٔد  لٔدخ نٍٖٔ اُاخٍ ًِدْ   ٕ يُى – حلظَؿٌش لْ

َ   ٘ ًٖح قظْ لٌخ كظدذ   خّ، ، ٕاقدَحٍّ لدْ،  ٔدٖ َٛٛدي ُيدَ ٓدٌّ حلظَؿٌدش لِ مدْ ردَٜ حلِد          ُٕيد

 .(ٗ٘)حلظَؿٌش رٔخ لٜعَ ّٖ   ٘ ٌّٓ حلصٍٖس حلظٚ طصٍّٖ

يدَٔس،  يل   د٘ ًدخ  دٚ ُ مدْ ًدَ كدذ حلظٔدٍٖ ٕحل       ٛد ٌٕٓح ٌٛكَُٚ ريدٚل آهدَ ًدَ  ع دْ     

ًّد       ٍ   ٕٖٓ أُدْ لٌدخ  دظق ىًٍ دخ  دٚ )ى حلظدَف  دٚ   دي حلصدَف(، ٕلدٜس       خؽ(  دٚ كظدخد ) ِدٖح

ًٍح  ِددي ل زددش حلع ددي،     ٕ   ددٖٗ لددْ ٕلددي طٖؿددي حلاظددخد ًيددٖٔ يس  ِددي ) زدديحل فٜ (  حكددُمددوش 

ْ   ٕ ٌٛ أدددخ، حلاظدددخد، ٕ دددًٜجخ ًدددَ ًفخلعظدددْ لدددزع     قدددي كظدددذ   ٜٔدددخ طدددخٍٛن ًٕادددخٍ  دددَحث

ىٍٕ أٍ  – ى دد رٔدٌّ حلِمدوش    ًدَ ًلدك   ل ذ حلع دي ٕ دٚلن   ٚ  ظًْٖحضٜعْ، ًٌخ ٛ ٔي ًِْ ٍك 

ٓددٌح   ِظيددَٛ، ٕل فدد٤د ٕٛيٍ ددٖح   ٜٔددخ   ٍَََّٖصددلُظ –  دد٘ صدد لش حلعِددٖحٍ   ٌٛلددٖ حلٌاظددٖد  

يدَ حلٌاظدٖد   د٘ ُمدوظْو ٕٓدٌّ حلِمدوش       ظػدي أهدٌ ٛظظدخَٓ أُدْ ًدخ أٍحى أٍ ِٛ     . رٜدِٔي  حلٌاظٖد

، ٣ ددٌٜخ (٘٘)ًصددٍٖس  ِٔددخ ٓددٚ حلٌِظيددَس حٍٝ رددَٜ حلفدد٤د، ٛعَ ٔددخ كددد ًددَ  ِدديّ ُمددوش    

  .   ل زش حلع ي رـ)ىًخؽ(

 

                                                 

٣ أىٍٙ ًخ ٕؿْ حلٌيقش  ٚ كظخردش صدخكذ حلظَؿٌدش طَؿٌدش لِ مْد ٣ طز د  ػد٤ع صد لخص كخً دش، كظد٘ ٛظعدخُ٘             (ٕ٘)

ٌد ٕكظخرش طَؿٌظْ؟ أٖٓ ًيغٖل ؿيًّح لٌٔح حللدّي كظد٘ ٣ ٛـدي ٕقًظدخ ٛاظدذ  ْٜد لِ مْد        رع  حلٌقَرَٜ الْٜ  ِخل ؿ

ٍ الد٘ كخطدذ ُٕخقدد طَؿٌظْد  ِْد أ٣ًٕ، ػدي الد٘ طخرعْد            ٌّٓ حلظَؿٌش حلفٖٛ شو، أى اُْ َٛٛي أٍ ٖٛكٚ رٔدٌح حلظصٖد

كظدد٘ ٓددٌح   خّ ػخلًؼددخ؟ؿددخًد كظددخد )حللِرٜددش ...( ُٕخ ددَ طَؿٌظدْد  ٜدْد ػخًُٜددخ، ػددي الدد٘ قَحثدْد ًٕق يٛدْد ٕ خًددش حلِدد      
 اٛٔخى ٕطيلٜس ٕطضوٜي لِ مْو ٣ ٛو ٖ ًَحلظعزَٜ: ا ح ظفخ  أٍ ٛاظذ طَؿٌش كٜخطْ ا 

حٍحص ٕهفخرددخص حلٌئ مدخص حللاًٖٜدش ٓدٚ حلظددٚ                (ٖ٘) حى ُخ َد حلظَؿٌدش ًدَ ٓددٌّ حلعزدخٍس،  دبٍ قَد لدي ٛظزدَٜ لدٚ ًدَد

     ٜٔخ ٕأّٛيٓخ  صخٍص ٍ ٌٜشو و  ٔد ٛقصي رٌلك أٍ  ٜؤي ) زيحل فٜ ( ٖٓحلٌٙ ّٕقدطٖص  رـ)حلَ ٌٜش(

 حل عُض   ٘ ًٖقد ) زيحل فٜ (   ٘ ح٣ُظَُدض رخل غدش حلاَىٛدش؛  دبًح رْد قدي ُيَد ٓدٌّ         أقٖل: رعي كظخرش ًخ طقيى (ٗ٘)

، ًٕعٔددخ     ، ٕلٜقفددد          حلظَؿٌدش لِ مْد  ْٜد ُٛدخىحص،  صدخٍ حلظدَ ٛقًِٜددخ.   َٜؿدد الد٘ ًٖقعْد ًددَ أٍحى حلظؤكدي رِ مْد

    www.abuabdilhaq.comٌٕٓح ًٖقعْ:  .حليك رخلٜقَٜ

 . (ٓٙ صِٛظَ صٍٖطٔخ  ٚ حلٌ لقخص )  (٘٘)

http://www.abuabdilhaq.com/
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َ  خأ د ٖرً  ِٓدخ  أٍ إٔضِّدق  ٕإٔىُّ ًدَ أ دخلٜذ ) زديحل فٜ ( حلٌدخكَس، ٕٓدٖ أُدْ ٛع دي أُددٚ         آهد

ًَح ًددَ طيلٜمددخطْ ٕكٌرددْ   دد٘ حلِددخّ ٕرخٟىلددش، ُِٟدد      أ ددظفٜد أٍ أرددِّ   ددٚ   ض ًعددْكِدد  َٚ كؼٜدد

    َ طظٔددَ ًِددْ ًٖحقدد   ُددض خٕكٙ، حلمددٖىحٍ ٕحلددٌَٜ، ٕأ ددَف  ِددْ أ ددٜخل كؼٜددَس ٛـٔ ٔددخ غٜدد

َّ  َُكِمددٕطصددَ خص كخُددض ًلددد ُظددَ  ِدديٙ،  اِددض أُ    لددْ حٟ ددٌحٍ، لاددَ    ٕألددظٌُس  ٜددْ حلظدد

ٌَرعضٔخ ًخ كخُض ُط  .  ٕقي أُّْزُظْ ًَس   ٘ طصَف ًَ طصَ خطْ طؤًُٜزخ  يًٛيح د،لظ

ٍ  – لٌخ ٍؿعض ًَ حلٌَٜ الد٘ حلدز٤ى  ٕ ٍأٛظدْ   –قَحردش هٌدس  دِٖحص    ٍؿدد قز دٚ   ٓدٖ   ٕكدخ

ًَح ًِٔدخ  دٚ ٓدٌّ حلَ دخلش،        ط ك حلٌٖحق  ٕحلظصدَ خص  أ زخّ طظاٍَ ًِْ  َ لاد حلظدٚ  دَكض كؼٜد

  ْ ًٍح    ًد  َق ٕحكي، ٕٓدٖ أُد ٛيدخٍ لدْ رخلزِدخٍ، ٣  دٌٜخ رعدي ًدخ أًح دْ         دٚ ر٤ىُدخ   صدخٍ ًيدٖٔ

ٍَّ  ِدي حليدٜن ًقزدد كدٌح ًدَ حلمدِٖحص، ٕأُدْ أًٛضدخ ط ٌٜدٌ حليدٜن ٍرٜدد،                َ ُ مْ ًدَ أُدْ ى

   .ٕلْ طِكٜش ًٌِٔخ

ًَقخِطُ دْ،     –أ خًُدخ حه ًِٔدخ    –ٕحلئَس ٕحلِ خًدش   (ٙ٘)٘ رلذ حلظٍٖٔزظَ ًُ اُْ ، ٕٓدٌّ ٓدٚ 

  ً ٕٓدٚ  ًٖحقد  ٕطصدَ خص ٕقدَحٍحص ٣ طظ دت ًدد حلٌدِٔؾ حلمد  ٚ،         ٕٓٚ حلظٚ طي عْ الد٘ حطودخ

ٍىٕى أ عدخل غٜدَ ًظُِدش طصديٍ ًِدْ ًدَ غٜدَ ٍَّٕٛدش  ٣ٕ ط اٜدَ  د ٜي ٣ٕ طلمُّدذ  ل ِظددخثؾ ٣ٕ            

ْ       –ي ًددَ اهٖحُددْ  أكدد ح ظيددخٍس ٌَٔي ُٕ ددن  ددٜٔي حلظعددخلي ًددَ أطزخ دد حلددٌَٛ   رخ ددظؼِخل ًددَ ضددوَّ

 ْ ٍ       ٜقدد ، – (ٚ٘)ٖٛح قُْٖ  ٚ أ اخٍّ ٕطصدٍٖحط    ٜدْ ٕ  ِٜدخ    دٚ أهفدخل  خكيدش طعدٖى رخلضدَ

 .  ٕحلٌغَضَٜ  ظق   ِٜخ ك٤ى حلٌظَرصَٜٕ  ٘ حلي ٖس حلم  ٜشو،  ٜـع ِخ  ٚ كَؽ، ٕٛ

ْ آلٌٖحؿٔدش  ْ؟ كٜد  ٛادٍٖ ًدٖق ٚ ًِد     قي طلَّٜص؛ٕ ص ٖمدا ٕحلٖقدٖف ضديّ؟ أى حل   رؤهفخثد

    يى  ضلْ؟ ِْ ٕ

ََطدٚ رددْ أُدْ ٣ ٛعظدَف رخلوفددؤ   د٘ ُ مددْ،        ٣ٕ  اٍ حهظدَص حٟٕل، َ ِ مدخِرِت ًعَ ظددٚ ِٕهز

 ـددؾَ حلُل ىَُُّ، َٕٛددَاددخِرُٕٛ رددد طؤهددٌّ حلعددِس رددخ١ػي، ِٕٛاددَ حللقددخثت     ٛظقزددد أٍ ٛعخٍضددْ أكددي،  

ُِّلُٕٛ ٌ ٔددخ ٕلددٖ رخلزخلددد،  ئ  ًددَ حليددقخق ٕحلودد٤ف، ٕ ددٖف   ًددخ ٣ طلٌددي  قزددخّ  ٛلددُيُع ٕكِٜجدد

رعيٓخ الد٘ طزٜدَٜ أهفخثدْ ُٕيدَٓخ   ًِدخ ردَٜ حلِدخّ ٕى ٌٔدخ رخلٖػدخثت حليحًغدش حلظدٚ ٣             َُّضَفح

ٛمظفٜد ٍىٓخ،  ٜمدق  حلَؿدد، ٕٛمدق  ًدَ ًعدْ ًدَ ىٍحٕٛيدْ حلٌق ديَٛ، ٕطلديع  َقدش ردَٜ            

    ٖ ِّدٍَٕ،    حلم  َٜٜ، ٕٛع ي رٔدخ حلٌظَرصدٍٖ رخلدي ٖس ٕحلٌغَضد َِ ٕٛف قدٍٖ  ٍ،  َُٜفزُِّ دٍٖ لٔدخ ُٕٛ

ًَّح   دد٘          ًٔخ ٟ َحضددٔي، ٕلعًِددخ  ددٚ ى ددٖطٔي،  ٜعددٖى  دد ألمددِظٔي  ددٚ حلددي خس حلمدد  َٜٜ طيددٖٛ

كِٜٔدخ  ٕلادٚ ٣ ٛلديع ًلدك ٍأٛدض     حلي ٖس حلمد  ٜش ٕكٌ ظٔدخ، ٕأكدٍٖ أُدخ حلمدزذ  دٚ كدد ٓدٌح.         

ٍْ أهظدخٍ حًٟدَ حلؼد    ٍّ ًَ حللاٌش أ ََ  خُٚ، ٕألدِى حلمداٖصَ  أ رٜدي حه   . ػدي اٍ حلق دٖد  حلعٜدٖد  ٕ دظ

 ٘ ّ، َٕٛؿدد  ِٔدخ، ٕٛظدٖد ًِٔدخ  ٌٜدخ رِٜدْ ٕردَٜ        أٍ طظزدَٜ لدْ أهفدخإ    ٛق زٔخ كٜ  ٛيخل،  عمد

ٍرددْ، ٕٛزقدد٘ ًصددٍٖ حلعددَا، ًل ددٖ  حلاَحًددش. اً لددٜس حلقصددي ًددَ حلِصددٜلش حلظيددَٜٔ           

 حلقصي ًِٔخ أٍ ٛق عٖح  َ أهفخثٔي، َٕٛؿعٖح ال٘ حللت.   رخلِخّ ٕا قخلٔي، رد

 َ ًٍح ٕا ـخًرددخ رِ مددْ،  حلَؿددد لاد ًًددخ رعددي ٛددٖى،   ْطعخلٌدد حُىحىٕ حُىحى غددَٕ ُ مددْ  ٕؿعدددٖٛ

ًٌدخ   دد٘ حلدي ٖس،    ًٌددخ   دد٘ حلِدخّ َُٛزدديِّ  قِّ لدي ٛمدد ي ًِددْ  ٕ   ٕٛٔـددَ ٌٕٛدظلَ حلِددخّ رآٍحثددْ؛  كخك

  َ ْ    اهٖحُدْ حلددي خس حلقدديحً٘ حلددٌٛ كددخٍ ٛددَحٓي  ُٟددْ، لددي ٖٛح قددّٖ  ددٚ كؼٜدَ ًددَ آٍحثددْ ٕطصددَ خط

ٖ  أكدديع حل َقددش  لددٌحًِٕخ مددَٜ لدْو،   قزدش  ددٚ لَٛقددْ    ٍرٜدِٔي ٕرددَٜ ل٤رٔددي، ٕصددخٍ حلمدد  ٜ

                                                 

 .  حلظٍٖٔ ُيقِصحلظٍٖٔ َٛ ذُّٕقي قٜد: ُك  (ٙ٘)

 .  ٕٖٓ  ٚ  حللقٜقش اًح أ ـزْ  ٚل  بُْ ٣ ٛ ظ ض ال٘ قٖل أكي، كظ٘ ال٘ قٖل أطزخ ْ، ٕلٖ كخٍ صٖحًرخ  (ٚ٘)
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، ٍُٕ  حلدددزغ  ٕحللقددي ٕحليددلِخل رٜدددِٔي،   حلٖحكددي  كخلـمددي رعددي أٍ كدددخُٖح  رمددززْ ًظ ددَقَٜ   

 َٜ.  ًظلخرِّاهٖس ؛ رعي أٍ كخُٖح ٕٓـَ رعضٔي رعًضخ رع    ٕ٘إٔغَ صيٍٕ رعضٔي 

 ََ َ  َ د َؤْٛ َّدًش ٕأَ َر ًٌٕخ ُحى حلفدٜ ًُد  ٕ حل َقدش  ْ ىحثدَس طٖ دٜعُ  :ِٚ ًِدْ أكؼد ْ   د٘  حلود٤ف، ٕاقيح

خلظٔيٛدي الدد٘  . ٕلدي ٛاظد  ردٌلك، ردد أ دخٍ ر     –ًدد طزديٛد غٜدَّ قز ددْ     – (ٛ٘)طزديٛد أهِٜدخ )رٌٔدَ(   

   .(ٜ٘)ًمظقز٤ً، ٕطزيٛعْ  ٚ كاٌْ ٓـَ ًَ ٣ ٖٛح قْ

ٍَ    ٌخ  ْ   د٘ رخل دْ ٕطٌخىَٛد    ٍأٛض ًِدْ ح١صدَح ودَؽ  دَ   ٛردؤٍ  داٖطٚ  ِدْ     أٛقِدضُ ، ْ  ٜد

ْ  دَ   حلايددِ   ديىَ أٍ ٕ ،لمدظَ الدد٘ ردخد كظٌدخٍ حللددت   ردخد ح  َِ ًِٔددخ   أهفخثد ٕ دد زٜخطْ ٕحلظلدٌٛ

ٟ  ، لدٌح ٍأٛدض   ٕكٌ ظٔدخ رخلضٍَ ٕحلٌ ميس   ٘ حلدي ٖس   ٛعٖى ٓدٌح  َ كقٜقدش  ردِّ أُدْ قدي آٍ حٟٕحٍ 

ْ كظد٘ ٣ ِٛودي   ُصدًلخ لٔدي،    ل ِدخّ؛  خٕأؿ ِّٜٔد  حلَؿدد  ٌَ   ٖح رد ُٟ د  ،ٓيحه ػدي  ِدي   ِدي  ٍَأكؼدَ، ٕ

ٍٖ ٓددٌح حلزٜددخٍ ٕحلظٖضددٜق حٍٝ ك ددخٍس لٌددخ طَطددذ   دد٘  دداٖطٚ حلمددخرت ًددَ        ٕ مدد٘ أٍ ٛادد 

 ً خ ي.  

رعدي أٍ كيدَ ًدد ح دٌْ  دٚ ٍٕقدش حلظزديٛد         – ٚ طزيٛعدْ ٟهِٜدخ )رٌٔدَ(      خٍضظْٕكٌِٜخ 

ًَح رٔي ًَح ًَ ىٍحٕٛيْ، ًظمظ َٕحًكخ ًِدْ الد٘  داٖطٚ    ح دظِ لي ٛادَ ٛظٖقدد ًلدك ًِدٚ،      – يًىح كزٜ

 ٕ َ    عَٜكدد ٓدئ٣ل حلٌدٖقِّ   أ دٌخل  ٌِدخ أٍٗ  نًّدخ ًِدْ أُدٚ كٜ   حلمدخرت،  ، طؤهدٌُٚ ٜٓزدش حلعديى حلاؼٜدد

 ؤؿزَ  َ قٖل حللت.   

  ٌخ   ي أُٚ أ خٍضْ  ٚ  ع دْ ٓدٌح أ دي حلٌعخٍضدش ٣ٕ إٔح قدْ، ٕٓدٖ ٛعَ ِدٚ ؿٜدًيح كٌدخ          

كدٚ ألدِى ؿخُدذ حلمداٖص   د٘ حٟقدد،       أٍ ٛمظَضدِٜٚ   أكؼدَ ًدَ ًدَس   كدخٕل   أ َ ْ أُخ ؿًٜيح،

عظدذ   دٚ أُدٚ    حطصدد ردزع  أقَردخثٚ ٛ   ٌخ أؿزظْ، ػدي  رٚ ػ٤ع ًَحص  خطصد   ؛٣ٕ أطا ي  ْٜ

  ْ َّ   أطا ددي  ٜددْ، ٕٛقددٖل لدد َ ؟ ٕٖٛ ِّدد: اُددٚ أكظًَددْ،   ٌددخًح ٓددٖ ٛددظا ي  دد ِٛق ددٍٖ    أُخً ددخ آهددَٛ

ّٚ ٍّح ظٌح ٍ   يى ى ٖطدْ اٛدخّ    ٘  ال ٍّ        للضدٖ حؿظٌدخ ٔي حلدٌٙ ردّي ٖح  ٜدْ حٟم )رٌٔدَ(، ٕكدؤ

ٔدددي ق ؿَٔ َضدددحلددٌٙ  َ  حلٌودددِٙ ٍٖ حؿظٌدددخ ٔيخٙ للضدد ح ظَحضددٚ ٟؿدددد  دديى ى دددٖطٔي اّٛددد   

 ؤيثٖٓحٔي ٟٕحطزخَ 

   : ٌكَص لٖ فخثْ: رؤُٚ ًعخٍا لْ

ٔ.  ُّ يدعٍَٕ، ٕٓدٌح   ٓي ُلدٖ حللِرٜدش ٕٓدي ٣ ٛ    ٚ طاظٜ ْ ل م  َٜٜ، ٕٖٓ ر ع ْ ٌٓح ٛـد

   .، ٕهَٕؽ رْ  َ ؿخىَّطْطلَٛ  ل ٌِٔؾ حلم  ٚ

)ْٖٓ ٕؿٌخ ُظ –ٕ ٚ أُٔي  .ٕ
 ًدَ لدي ٛدٖح قٔي   ٍٟ ُٛزَّدِي ٖح   لٜمدٖح أٓد٤ً   –لْ  حلٌق يُس (ٓٙ

 ِٛزغٚ حلَؿٖ   ْٜ ال٘ حلع ٌخل.   ٍٟ ٌٓح أًَ هفَٜ  ٚ آٍحثٔي؛

                                                 

  (ٗٗ)حلٌ لقخص:صطزيٛعْ لْ، حلٖؿْ حٟٕل ٍٕقش  ِٛظَ (ٛ٘)

: إلددي ٛاددَ حلمدد         (٘ٗ، حلٖؿدْد حلؼددخُٚ )حلٌ لقددخص:ص  حلظزدديٛدِٛظددَ ٍٕقددش   (ٜ٘) ، ٕقددي كظددذ  ِٖحًُددخ  َ ًّددخ ٕٓدٖد

ٍ   ٛ َقٍٖ رَٜ حلٌزظي  ٕر ، ٕ ْٜد آػدخ ًَح .    كؼٜدَس..ا ػدي ُقدد     َٜ ًَ ٛـخلمْ ٕٛاًَْد ظْد  ًٕدَ أًخُ  طلظْد أكدي  يدَ أػد

 (ُٕٛٚق ددَٜ )ٍقددي:   (ٖٖٔ، ٕٖٔ/ٕ)ًدَ ًـٌدٖد  حل ظددخٕٗ:   قددد  دَ  ددٜن ح١ دد٤ى حرددَ طٌٜٜددش   أُدْد ُ و دٚ حلِقددد 

ٍَٛو،   ٔ ٕحلٌئٛديَٛ لٔددخ  حلٌ لديس  قخلٌٔدخ  دٜن ح١ دد٤ى  دَ  َقدش ح٣طلخىٛددش     ًزظٖد ٌخ ) زديحل فٜ (   دد٘  ،  ؤ دقف
 وٕح١هٖس حلم  َٜٜ حلٌئٛيَٛ لْ )رٌَٔ( أهِٜخ حلم  ٚ

ٍ اً أ - ح، ًٕمددظٖحٓي حلع ٌدٚ، لصدخٍٕح أضددلٖكش ردَٜ حلمد  َٜٜ ٕغٜددَٓي،      دَ كددخلٔي ٕحكدًيح ٕحكديً    َ ِيد ٕلٖد كُ  (ٓٙ)

حلس صدلٜلش هخلٜددش ًدَ حٟهفدخل، ى   ِدك ًَح دخس أكادخى حلظـٖٛدي، رددد                آٍ قَد حلس حلقَد ًَح ًدِٔي ٣ ٛـٜدي قَد كؼٜد

ٍس حل خطلدش حلظدٚ ٓدٚ ٍكدَ ًدَ أٍكدخٍ حلصد٤س ٕٖٓد اًدخى ًمدـي كزَٜد              رعضٔي ٛ لَ للًِخ  خكًيخ  ٚ قَحلس  ٖد

اٍ لدي ٛادَ ك ٔدي رخ دظؼِخل      –ِٖحص  يٛيس، ًِعْ كزَّ ًَ طع ي ٌّٓ حلمٍٖس كظ٘ طصق صد٤طْو ٕأكؼدَٓي   ًٌِ  

ىقٜقظدَٜ، ٕرعدي ٓدٌح ٛـ دس ٓدئ٣ل  َُِٜصِّدزٍٖ        ٣ ٛمظفٜد أٍ ٛظا ي رخل غش حلعَرٜش رد٤ ط عدؼي ًديس    –) زيحل فٜ ( 

ًًدخ   د٘        –ٕٓدٌّ كدخلٔي    –أُ مدٔي   ح  حلمد  َٜٜ  قديحً٘ حلدي خس   إٔصدٜخل   د٘ حلدي ٖس حلمد  ٜش، ُٕكّاخ ًٌدَ ًخٍ دٖد
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 ٚ ّٚ، ٕلدي ٛـدي ًِدٚ ا٣        ٣ إٔح قدْ ٣ٕ أ داض  ِدْ،      ٌخ أٛقَ أُد ٕأٍ ط زٜمدخطْ ٣ طِف دٚ   د

ٍَح١صد  ردؤُٚ هفدَ   ٜدْ، ردد َٛحُدٚ       ٛلدسُّ  ِديٓخ  رديأ  ط زٜمدخطْ،     د٘ رٜدخٍ حللدت ٕكيد ِ     َح

ْ    كٌدخ صدَف ردٌلك    َ )رٌٔدَ( أهفدَ ًد   ًعدٚ ًدَ حلٖػدخثت ًدخ     ٣  دٌٜخ ٕأٍ   ، ِدي رعد  أطزخ د

ٚ يِْٛ، لٌح أط كٌدخ  عدد ًدد )رٌٔدَ( ٕغٜدَّ ًدَ قزدد         – هٌ ٛ اَ  ٚ لَٛقش لظـَٛلٚ ٕا دقخل

ْ     ، ٕرخلظدخلٚ  – و (ًددؤٍرٚ)ؤهدٌ ٛيددٜد ردَٜ ًق يٛدْ ردؤُٚ     ،  ا دقخ   دٔخىطٚ   ٜدْ رٌددخ أ َ دْ  ِد

ِّدد أٍ ٕصدد  ) زدديحل فٜ (  ٍ حلِددخّ ٣ ٛعَ ددٍٖ  اً أ ٚ؛ظزدديٛعر – ٌٜددخ رعددي   –  ظصددَٛقي للٌٜ

ًَح ًددَ حلٌددٖقعَٜ   دد٘ ٍٕقددش طزدديٛد          لددٚ رخلٌؤٍرٜددش ٓددٖ ًٍددٚ لددٚ رخلزي ددش، ٣  ددٌٜخ ٕأٍ كؼٜدد

٘  )رٌَٔ(  ٚ      ، ٓي ًَ ل٤ردٚ حلقديحً َُ   : اٍ كٕرعدي أٍ ٛمدظقَ لدْ طزديٛعٚ ٛقدٖل  ِد ّٚ غٜد  ٤ًدْ  د

َ أهدٌ  ػددي  ًقزدٖل؛ ُٟدْ ًزظدي و    ًُددًلدك  ِددٚ  دٚ  ديس أًدخ     ِٛيد ٕٓادٌح رٔدٌح حٟ دد ٖد   ٍ. ُيكَ ٕ

ٕٓددٌح حلٌدخكَ حلوزٜدغ َٛٛددي أٍ ٛمدق   دٔخىطٚ   ٜددْ، ٕٛظِصدد ًدَ أهفخثددْ ٣ٕ ٛعظدَف رٔدخ.          

 (.ٕٖٚٓ أ  ٖرْ حلٌخكَ حلٌٙ أ َص الْٜ )ص

  َُ ِّ ًح  صدددخكزْ  أٍ  ِٕٓدددخ َأًُكددد )ٍحلٌظ ددد
ٙٔ)   ََ ًَكددد ٚ  قدددي    دددٚ اكددديٗ حؿظٌخ دددخص    ْأُددد  لددد

ًديح ًعخ  ِدك: اًدخ     ؤُٚ ًدؤٍرٚ، قدخل:  ق دض لٔدي    رد ٚ ِٛظٌٔدُٖ  دٌعٔي   ْ) زيحل فٜ ( ًدد أطزخ د  

   .(ٕٙ) ٌعظْ ٌٛكَ حلٌؤٍرٚ أرًيحا

: قد لدـ) زيحل فٜ ( أُدخ ًمدظعي أٍ أؿ دس ًعدْ ٕرلضدٍٖ أطزخ دْ ٕأػزدض         لْٕقي ق ض  ،ٌٓح

ّٚ        ُظزخٓدد   ْٜ ًوخل خطْ، إٔ  ؿٖحًردخ الد٘    . ٕأكديص   ٜدْ أٍ ٖٛصدد ك٤ًدٚ الٜدْ . ٕلدي َُِٛؿدد الد

َّ ًدَ ًدٖحؿٔظٚ. ردد         أًدَّ  ٖف ٛ ظضدق  حٍٝو ُْٟ ٛعدَف رؤُدْ  د    أًدخى أطزخ دْ.  ؤهدٌ ٓادٌح ٛ د

 أؿ س ًد )ًلٌي كمَ( ُْٟ ًؤٍرٚو ر غِٚ أُْ قخل: ًٌاَ أٍ أؿ س ًد )رٌَٔ(، ٕلاَ ٣

٘ رؤُددْ ٛلظًَِددٚ، ٕحطصددد رددٚ، ٕأٍ ددد ٕ ددفخل الددٚ،   َ دده، رددخًٟس حىَّأقددٖل:  ددزلخٍ ح

ْ  ظٌخ دْ ًدد  ى ح ظٌحٍّ لٚ ُْٟ ًخ ى خُٚ للضدٍٖ حؿ قّيٕ ل لادي   د٘ )رٌٔدَ(، ٕحٍٝ     ىٍحٕٛيد

 ًؤٍرًّخ؟   ًَ أٍ إٔح قْ إٔ أ اض  ِْ، حٍٝ صَُص َسِٛرعي أٍ َأ
                                                                                                                                                                       

ح   دٜٔي رخلزي دش    ُٖح حلع ٌخل ُّٕكٖٓي؛  لاٌٖد َّرٖح ٍٕك ٖح ٕلَق َ      ،حلي ٖس ٕطغ ٓي ًدَ حلمد  ٜش، كمدًيح ًد  ٕأهَؿٖد

ٍس ٕحضددلش  ٕلظٔددَص – ِدي أُ مددٔي ٕرغًٜددخ     ؿِخٛددش ) زدديحل فٜ (   د٘ حلددي ٖس حلمدد  ٜش رظضددوٜي ٓددئ٣ل     رصٖد

   ْ  ، ُلدٖد قٖلدْد  ددٜٔي  ٕط صدد٤ًٜ  ددٚ ا خضددش إٔصددخف ضددوٌش   ددٜٔي ؿٌ ددش     ُٕ ددن حلظعددخلي  ددٜٔي، ٕطيلٜمدْد ٕط زٜمدد

ًًخ َا ٕ اكٌ ش حلي ٖس ح ٌٖ ٕ    لم: اًيخٛن حلم  ٜٜ ٍا   دٚ   كدد ٕحكدي ًدِٔي    ْٕصد    ٜش حلٌزخٍكدش  دٚ ًديٍ كَى دظخ

 )حٟ ظخً حليكظٍٖ(و ٕٕص  رعضٔي رـرـ)حٟ ظخً(،  ٍٕقش حلظزيٛد

ٌَْ َاش  َأْلَقخُد َٔخ َغَْٜ ِ ٚ ًَ ِْٖضِع ًَ       ِّ ِٔ ُِْظَ خًهخ َْٛلِاٚ َكخْل َْٖلَش ح ََٟ ِي َص  ح

أُدخّ َطيدَُّٜوٖح قزدد أٍ َِٛيدٜوٖح،     ٕٓدي  َظَ د ًَ ؿٔخلظٔي، لٓئ٣ل َُِّض لٔي أُ مٔي حلظ قذ رعظٜي حٟلقخد، ٕ

ًُد ََْصظَلزٖح قزد أٍ َِٛرََّٕط ٍِ  ًٖح، ٍٕح ح أُ َمد  قَلٛدش، ٕأَ ٖح حلفٜدَحٍ رغٜدَ  ٍكٍٖ ًيدخ  ٔدي لمدٍِٖ.   ٔي  ٌٜدخ ٣ ُٛ ٌٖد

 .  طيْٖٛ ل ي ٖس حلم  ٜش حلٌزخٍكش، ْٕ ًَ  ظِش ٕ َقشأكيػ لـ) زيحل فٜ (  ٚ طلٌد اػي ًخ

 (ٙٔ)  ٚ ْ  –رعددي ٕقدٖد   ظِددش ) زدديحل فٜ ( ٓددٌّ    – ٕكددخٍ  ددٚ حٟٕل ٛظظددخَٓ أًددخً ٕلغٜددَّ   –، ٕأٍ لدْد رؤُدْد لددٜس ًعدد

ٕ   ًْئحهٌحص   ْٜ، لاِْ ٛوخف اٍ طا ي رٔخ أٍ ٛٔـَ ًَ قزد أطزخ  –أًٛضخ ّ ًدَ قزدد رمدزذ حُظقدخى لْد      كٌدخ ٓـدَ

ل حلدي ٖس حلمد  ٜش أٍ              خرت ،  اِض أقٖل لْ: لٌدخًح طودخف أٍ طدظا ي ٕطٖؿْد لْد ٓدٌّ ح٣ُظقدخىحص؟ ألدٜس ًدَ أصٖد

ٍ حُظقدخى  دوم ) زديحل فٜ      ٕٛظَ كد اُمخٍ ٛئهٌ ًَ قٖلْ  (  دزًزخ  ا٣ حلِزٚ ص ٘ حه   ْٜ ٕ  ي، لٌخًح ٛاٖد
   ويخّ.ل ٔـَ؟ أٌّٓ ٓٚ حلم  ٜش؟  خه أكت أٍ ط

، ٕكخُدض  ْٜد رقٜدش ًدَ حلٖ دخل        ال٘  حلاخًد قزد أٍ ٛظَٔ حُلٜخٌُّٕٓح حلي خ   ِٚ كخٍ (ٕٙ)  ) زديحل فٜ ( ٕؿٌخ ظْد

كٌددخ  –ليدٜوْ، ػدي رعدي ًلدك ًمدوْ ) زديحل فٜ (،  صدخٍ ٛظـمدس   د٘  دٜوْ لصدخللْ، ٕٛفعِْد ًدَ حلو د                

ٖٓد ىٛدديٍ ) زديحل فٜ (، أٌِٛدخ ٛلددد      . ٕٓدٌح  –قز ْد   (و) عدد غٜدَّ ًدَ حلفدد٤د ٕحٟصديقخل حلقديحً٘ حٟٕ ٜددخل      

ًٓدخ، ٕحلصديحقش     ديحٕس، ٕحلزيخ دش  ِدي لقدخل     ٍِٛ  حل َقش رَٜ حلفخلذ ٕ ٜوْ، ٕحلِودِّ ٕه ٜ ْ، ٕٛق ذ حلٌّٖىس كَ

س  َِْلددَد ُُْصدددِذ  دددَٔطْ         ح١هدٖد ًَ ًٍح، ََِٕٛلدَد ًلدددك ك ددْد   ددد٘  ًَح، ٕحلٖ دددخل غدددي ُ زًٖ دددخ، ٕحلٖصدددد قفٜعدددش ٕٓـددد

   .  خٍ ُ مْ ٕٖٓحٓخضخًل ليٜفُٕ خًظْ، قَرخًُخ ٕاٍ
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، ٕلِٜفزدت  لظعدَف ًدخ ٛودَؽ ًدَ ٍأ دك      دٚ حطٔخًدك لدٚ    ٛدخ ) زديحل فٜ (   ى ِٚ أُخقيدك  

ًَح ٟهْٜ ٕقدحلمخثَ   ٜك حلٌؼد   :(ٖٙ) ْٜ ا : ا ًَ ك َ رج

ٕطعددٖىُٚ  ددٚ  ِٚ ٕطٍُِٕددٚ  ددٚ رٜظددٚ   ُ ِصددكِددض طَ  قَحرددش هٌددس  ددِٖحص ٕأُددخ  ددٚ حلز ددي    

ًَضٚ ٕطف ذ  ٚ ؿٌدد  كزٜدَ ًدَ حلمد  َٜٜ أٍ ٛدي ٖح لدٚ رخليد خل ٕطؼِدٚ   دٚ رٜدِٔي ٕردَٜ            

ّٚ كظخرددك ط٤ًٜدٌ ، ٕطف ددذ ًِددٚ أٍ ألقددٚ ك ٌددش   دد٘ ط٤ًٜددٌ ،     ٕطصدد ِٚ رؤهٜددك  ٕطٔدديٙ الدد

 ،ٕطمظيدددَُٜٚ  دددٚ حهظٜدددخٍ ًٖضدددٖ  لظـع دددْ ألَٕكظدددك ل ددديكظٍٖحّ   ، (ٗٙ)حل خضدددد حٟ دددظخً

ٌٕٛٔدك ٍأٛددٚ، ٕطدي ُٖٚ الد٘ ًـخلمدك لظمظيدَُٜٚ  ٌٜددخ       ،ٕطعدَا   دٚ  ِدٖحٍ ألَٕكظدك    

ٌّخص ُٕٖحُل ِٔ ًِ ٕطِكدٚ ًدَ أُكٜدْ، ُٕطَعقِّدذ  ظقدٖل لدٚ: أُدخ ٣ أٍّى لدك ل ًزدخو،           ،ِِٛل رك ًَ 

ٍ  لددي أكددَ  ِدددي   ٕ ٛد أهٜددك )رٌٔددَ(، ٕلدددي أٍا   كددَٜ لدددي إٔح قددك   دد٘ طزدددي    ًؤٍرًّددخ، ٕحٝ

 لض ًؤٍرًّخ؟  أصزرخلماٖص، رد  خٍضظك؛ 

ّٚ ٕاًح كِدض ًؤٍرًّددخ ًزظدديً خ لٜ دش ٓددٌّ حلمددِٖحص حلوٌدس   ٌددخًح       رددد طِٚ؟ ددظَٕ  دداضَّ   د

طَضدد٘ ٣  ددٌٜخ  دٚ  ظِظدك حٟهٜدَس ٓدٌّ، ٣ ردد       ،ك ًدٖح قظٚ لدك  ُّد ِٔٚ، ُٕٛحًدك لد  كظَظٔدَ ح ط

 – ٜدْ   دٚ ًِٔـدك حلدٌٙ طيَّ    –  ِدي  ٓدد ٛـدُٖ   ؟   أُخً خ ًدَ أؿدد ًلدك   ٖ ُِّٕطماٖطٚ  ق ، ر

؟ ألدٜس ٓدٌح حلمداٖص ٕحلمدظَ ٛعظزدَ غيًّدخ ٕهٜخُدش ل٠ًخُدش حليِٜٛدش          ٖص  َ حلٌزظي  ٕ ظَّحلما

ِّٕلددي ُط ّٚ  دد ٛددخ ) زدديحل فٜ ( حلٌظ قددذ رددخًَٟٜ؟و   ٌددخًح  دداضَّ   ٍ ًِددٚ لٜ ددش ٓددٌّ حل ظددَس؟   لدد

 ٕلٌخًح حٍٝ أصزلض ًزظيً خ؟

َ  ؤُدض   يِٛكوُٛد  –ًزظديً خ ٕأُض طَحُٚ  –اٍ  اٖطك ٌٓح  حلٌِٔـٜدشا    دٚ احُلَح خطدك   صًكد

ٓدٚ   أ دٜخلَ  – ٕكاٌض   ْٜ أُض ٕأطزخ دك رمدززٔخ أُدْ ًزظدي      – حلظٚ حطٌٔض رٔخ أهخ  )رٌَٔ(

ّٚ ٕ ظَ  لٚ ٕأُض طَحُٚ ًزظيً خ  –  : (٘ٙ)، ٕٓٚ قٖلكًٖؿٖىس  ٜك –رماٖطك   

. ًصددخكزظْ ل لدددِرَٜٜ حلدددٌَٛ ٛفعِدددٍٖ  دددٚ حلمددد  َٜٜ ٕ  ٌدددخثٔي ٕٕصددد ٔي ٕ ددديى    ٔٔا 

 ٓـَٓي .

  ٌٜخ ًَ ٛص ُْٖ ًِٔي . رلٜغ لي ٛصَف رظزيٛد حللِرَٜٜ، ٣ٕ . طٌٜٜعْ حلٌ َ ٕٔ

 .  يى طصَٛلْ رخلظلٌَٛ ًَ حللِرَٜٜ . ٖٔ

  ٤ًش حلٌزظي  الَحل حلٌزظي ش( ا  لزع  حلٌزظي ش ٕحلِحثغَٜ ٕ) . طِكٜظْٚٔ

 ٌخ ٖٓ كاٌك ٕكاي ىٍحٕٛيك  ٜك؟  بٍ لي طاَ  ٜك غَٜس   ٘ حلٌِٔؾ كٌلك   بًح كخٍ

 ٜلاٌٖح  ٌّٓ حلغَٜس ؛  ٔد ليٍحٕٛيك٘ ُ مك رٌخ كاٌض رْ   ٘ )رٌَٔ( ظلاي    حلم  ٚ

ََ عٌٍٖ رصخثَٓي  ٜك رٌؼد ًخ كاٌٖح رْ   ٘ )رٌَٔ(؟ أى أُٔي ُٛ إٔ  ؟ح حللتُٕكظ٘ ٣ ٛ

ًّخ ًِٔخ أُٔخ كَٜ ، نكظ٘ ٣ طَٗ حلصٜخَى حلًَدخًش؛ طضد ٍأ ٔخ  ٚ َعٛ ع ٍٖ كٌخ ط عد حلَّ

خ ٖٓ ٕحق    ٘ ٍأ ٔخ. إٔ ِٛظظٍَٕ ح١ًٍ ًِك لظؤًٍ لٔي  ٖٔ ٣ َٛحٓخ، رٌِٜ ٣ طَحّ

ٌّخ ٍإٔح آٛش حه  ٘ لَٛقش  َ ٍٖ  ٚ ح ظَحضْ   ٘ حلملَس  رخللاي   ٜك،   ٘ ٛيٙ  ل

]ًعظًَضخ: قخل ، ٕآًِٖح لٔخ وضعٖح  ًٖ ٘                   ]حٟ َحف:  ؟[ٕٖٔ .] 

                                                 

 ٍٕٕٙ كيًٛؼخ، لاِْ ٣ أصد لْ، كٌخ ُق ْ حلموخٕٙ  َ حرَ كـَ .   (ٖٙ)

 . (ٗٗٙ(، ٕحلٌقخصي حللمِش ل موخٕٙ )صِٖٖٛظَ: ح١ ـخُ ٕح١ٛـخُ ٟرٚ ًِصٍٖ حلؼعخلزٚ )ص

آٍ حلٌـٜدي( ٕٓدٚ ٍ دخلظْ حل           (ٗٙ) ٙ حلز٤غدٚ ل ظٖكٜدي  دٚ آٙ حلقَد ّٚ كظخرْ )حقظضدخل حلقصَد حل غٖد ٌخؿمدظَٜ.  أٓيٗ ال

( . ٕقدي أٓديٗ ُمدوش أهدَٗ ًِْد ليدٜوْ       ٖٙحلٌ لقدخص )ص  ٕقي كظذ آيحلّ روفْ   د٘ إٔل حلاظدخد. ِٛظدَ:    

ٙ رخ١ؿدخُس   ا   ٜدْد طزيٛعْد لدـ)رٌَٔ( لَٜ ددْٜ ردٌلك ٕٖٛح قْد   دد٘ طزيٛعْد ٓدٌح،   ددي            حلمدد  ٚ كٌدي قزدد أٍ ٛعَد

 . ٛظ َ رزغٜظْ، ٕ خى رُو َّٚ ُكََِٜ، كٌخ ٛقٖل حلٌؼد

   (ٗٗص  يٛعْ لْ، حلٖؿْ حٟٕل )حلٌ لقخص:طز ِٛظَ ٍٕقش (٘ٙ)
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 ؤُخ  – ٌَٜأ لٌظاي حللـش ٕحِؿرعي أٍ  –ا٣ حلماٖص  – كأُض ٕىٍحٕٛي –  بٍ أرَٜض

ٌَ ُدًَ، ٕأُُق ؤ ٔد لاي حٟ ]: طقٖلٖح رعيٓخػي خ كظ٘ أكٍٖ  خى٣ً ًعاي ، اي كَ ًّكا    

               ] . ،ِْ  لقي لَكض أُض طمخإ٣ً  ٚ احُلَح خطك حلٌِٔـٜشا ػي أؿزض رِ مك

 :(ٙٙ)ق َضكٜغ 

 ٓد ٌّٓ ح٣ُلَح خص كخ ٜش لظزيٛد ح١ُمخٍ رمززٔخ؟   ا 

حلـٖحد: ٕحه اٍ رعضٔخ ٛا دٚ لظزديٛد حلٌدَل ردْ  ضد٤ً  دَ حؿظٌخ ٔدخ ك ٔدخ، ٕٓدٌح ًدِٔؾ           

 حلم  ...ا .  

اًح كخٍ حلزع  ًِٔخ ٛا ٚ لظزيٛد ح١ُمدخٍ رمدززٔخ، كٌدخ أؿزدض رِ مدك  دَ طمدخإلك        أقٖل: 

  د٘  ك ٓدٌّ ح٣ُلَح دخص حلظدٚ كاٌدض رمدززٔخ      حلٌٙ لَكظْ،  اٜ  طلاي   ٘ ُ مك حٍٝ ٕ ٜ

أطدَ  حلـدٖحد ل قدخٍة حل زٜدذ      إٔ ىٍحٕٛيدك؟  ٕأ ؟ٓدد طـٜدذ أُدض    أهٜك )رٌٔدَ( رؤُدْ ًزظدي ؟   

 حلٌِص ؟

 ٍّ  ٣ ٛوَؽ  َ أكي أًََٛ:   ِٚ ك ٌٓح  اَٖطا

أٍ ًٖحق ددك لٜمددض ًِٔـٜددش، رددد   لٌصدد لش هخصددش رددك، ٕٓددٌح ٛعِددٚ     اًددخ أُددك  دداضَّ  .ٔ

 ٕ ٚ ٍؿدد  أُدك  ًصد لٜش،  ٚ  ح ًصد ل ْ     ُظٔدخُٙ ٕصدٖل ، ، ٕأٍ ًدخ طظٔدَّ غٜدَ ًدخ طزفِد

 .  َرخل طظ ٍٖ كمذ حليوم ٕحلٌلٜ  ٕحلٌص لشٕأُك كخلِل

 ٔخ.   ٌٕٓح ٛظٖح ت ًد ًٖحق ك حلمخرقش حلظٚ ًكَُط

َّإٔ  .ٕ    .(ٚٙ)أُك ًؤٍرٚ ًظمظَ خثي   ٜك، أٙ  أٍ ًخ كاٌض رْ   

ًُِكد   –ضدي  ديًىح ًدَ ح١هدٖس      دٚ ًـ دس    ٛئٛي ٌٓح ًخ صيٍ  ِدك ًٌٕخ  ََ  ٜدْ  ٕقدي 

 ُّ ْ    –حلٌؤٍر ْ   زخلغض  دٚ ًيكد ًدد حلـٌٔدٍٖ  دٚ طزيٛعدْ.     ، ػدي ق دض: لاِِدخ    ٕحلؼِدخل   ٜد

 ٔدد  ٌٕٓح ٛعِٚ أُك  ٚ قَحٍس ُ مك ٣ طَحّ كدٌلك، ٕلاِدك طودخف ًوخل دش حلـٌٔدٍٖو      

   ك حلٌـ س؟حَؿْ رٌَ ٛئي   ٜك ًٌَ كخٍ  ٚ ًلطِاَ ٌٓح أى طلذ أٍ ُطٖ

ٌّحًََٟٛ خهظَ لِ مك أكي  ٌّلاَ  ،،  ؤُض ك  .  أك٤ٌٓخ ً

  د٘ حلِدخّ، ٕأهدٌٕح ًِددك     ٔي حلظـمدسَ ٌدظَ قدي ًكدَ لدٚ أكدي أطزخ دك حلدٌَٛ   َّ      ٕأًٛضدخ  بُدْ   

لددْ كظددخد )اطلددخف    رعدد  صدد خطك حلظددٚ ًِٔددخ حلغدديٍ ٕانٔددخٍ هدد٤ف حلزددخلَ، أُددك أٓدديٛضَ     

 ٌٕٓح حلاظخد  ْٜ رع  ًخ إِٔهٌ   ْٜ،  ٌخ طقٖل  ٚ  ٌ ك ٌٓح؟     ٌؤٍرٚول حلِزٜد(

 دك، ٕأُدض   حّ ًزظيً خ  َ قِخ ش ٕح ظقدخى،   ٌدخًح أٓديٛض ٓدٌح حلاظدخد ٟكدي أطزخ      اٍ كِض طَ

َّد  ٚ ُظَٓي َن ليٛٔي، ٕط قِّدذ ُ مدك ردـ)حًَٟٜو(   ًز ٌَ  ٜدْ: طدَٕٛؾن لدزع      ؟ ٕ عُ دك ٓدٌح  ، ًئَط

ٍن ل لدددت  ،–٣  دددٌٜخ ٕٓدددٖ أكدددي أطزخ دددكو    –ٕغدددشن ل ٌٔدددَيٗ الٜدددْ   ،ري ظدددْ ٕطدددَ ن  ،ٕكظٌدددخ

 ل ِصٜلش؟   

ًّدد  ددخلٌظٖقَّ  –٣ طِلًُّ ددخ   –ظدديً خ كقًّددخ  لددٖ كِددض طددَحّ ًز   خ أٍ طزقددٚ حلاظددخد  ِددي     د ًِددك: ا

ًّددخ أٍ طظ  ددْش، ل ضدٍَٕس إٔ حللخؿدد  ٕلاِدك كددَٜ ٍأٛددض أُددك ٣ طمدظ ٜي ًددَ حلاظددخد؛ ُٟددك      .ٕا

، ٕلدي طيدؤ أٍ ٛدٌٓذ حلٌدخل حلدٌٙ      –٣  دَ قِخ دش  ٕ خًقدخ ل ـٌٔدٍٖو    –أ  ِض أٍ صخكزْ ًزظي  

ٚ ٕ –ْ ال٘ طخرعدك، ٕؿع ظدْ كمدِش    يَٛظرْ حلاظخد ُ ًيٗ، أٓ ح ظََٛض أٍ طادٍٖ   دٚ حللقٜقدش    ِٛزغد

                                                 

  (٘ٗ ِٛظَ ٍٕقش حلظزيٛد، حلٖؿْ حلؼخُٚ )حلٌ لقخص:ص (ٙٙ)

(ٙٚ)  ٖ ْ   ، ٕأُدخ ٣ ُأَرديِّ  ) زديحل فٜ (     ٘ كي طعزَّٜ ٓد ٍ ٍؿدد   ، لاِدٚ أصد ْ رؤُد ٌّ  ،ًظ ٖد حّ،   ،ردخل   ،ًصد ل  ًظزددن لٖٔد

 .ٕحه كمٜزْ .  ٘ ًوخل ْ حل٣ٛظٍٖ   َ ح٣ ظَ ًظازَ، كٌحد، ٌٖٛص  ٚ حلئَس ٕحلِ خًش،
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ُِّق رٔخ –ا خلس  ِي   ُّ رٔد ٕ ، ِقْ طف ٌُ ْ  –ًمدظقز٤ً   – خط اكمدخًُخ،   ح١ دخلسَ   ـع دضَ ، (ٛٙ)  ٜد

 ددبٍ كدخٍ حًٟدَ كدٌلك  زدؤٙ ٕصدد  طصد  ردْ  ع دك ٓددٌح؟          .غيًّدخ ٕكظٌخًُدخ   حلِصدٜلشَ  ٕأرديلضَ 

 –رعدي ٓدٌح    – ٌِٔـٜدشا ِٛديٍؽ؟ ػدي كٜد  ٛادٍٖ كاٌدك      ٕطلض أٙ حُلَحف ًَ احُلَح خطدك حل 

   ٘ ُ مك؟ 

ّٚر   ٘ ُ مكطلاي ٕ ،لايطعيل  ٚ حل ٔد   ؟  ٌخ كاٌض   

ّٕلددَض ُٛخٍطددك لددَإّٕ أٓدد حلزددي   ددٚ ًَحكددِٓي ًددَ      –ٓددٌح ل  ع ددك َِّٕئُظ ددأى أُدك   كٌدخ أ

  قز ّٖ ًَ قزد؟؟ ٕٓد  ٜقزد ىٍحٕٛيك ًِك ٌٓح حلظؤٕٛد حلـيٛي أًٛضخ كٌخ –قزد

 – ددٚ نِدك ٕ ِددي ىٍحٕٛيددك   –ُٟددك  ؟٣ٕ طلظمددذ   ٜددك حلٌوخل دخص أُدك  ددٖق حلِقدي،   أى 

   ٍ ٜددك، ٕرٜددخٍ  إٔ ٓاددٌح طَٛددي أٍ ِٛظددَ ال   ،إٔ  ددٚ حلعددَحق  ًٍددِ حلددي ٖس حلمدد  ٜش  ددٚ كَى ددظخ

   و، ٕ زذ كخف  ل ظزيٛد؟أهفخثك ؿٌَٛش ٣ طغظ َ

ٍ لَ دخلش  ػي أػِخل كظخرظٚ لٔدٌّ ح  ْ  ) زديحل فٜ (   ر غِدٚ أ ّٚ )و( ُحى  دٚ  فخثد لدٚ ردؤٍ    حلمدو

   ٕ صدددخكزْ ًح   كدددخٍكاددي   دددٚ رلاٌدددَٜ ؿيٛددديَٛو  ٖصددد ِٚ ردددـ)حلل زٜش( ٕ)حلعَ ٍٖٛدددش(. 

   ٚ َّددق لد َ       – حلٌظ دٍٖ قدي ل ًَُيددٖد  رٌاد ٘  – دٚ  ددٚل ًدَ كٜدخل  َ  الد ، ٕلدي أكددَ  ٓددٌَٛ ح٣طٔدخًٜ

ردخًَٟ، ػدي ر غِدٚ رعدي ًلدك أٍ       ٓدظيّ ٕح٣ ظَحل ال٘ ٌّٓ حليٍؿدش،   دي أ   أنَ أٍ طز   رٔي حللٌخقش

 زيحل فٜ ( ٛيٜد  ِٚ ٌٓح  ٚ أًخكَ ًظعيىس.  ) 

ٛاٜد حلظٔي ١هٖحُْ ٓاٌح ؿِحً خ. أَٛ ٖٓ  ؟ٕأقٖل:  زلخٍ حهو ٌٓح حلَؿد ٣ ٛوخف حه

] ًَ قٖل حه طعخل٘:                                               

   ]  :؟ أ٣ ٛع ي أُْ  ٜق  رَٜ ٛيٙ حلـزخٍ ٖٛى حلقٜخًش، ٕ ٜمؤلْ  َ [ٛ٘]حٟكِحد

]قٖلْ طعخل٘:  ألي ٛمٌد ؟–١هٖحُْ زُدْ ًَ َقٕحطٔخًخِط–حطٔخًخطْ ٌّٓ لٚ                

                              ] َٜ  ؟ ألي ٛز غْ كيٛغ حلِزٚ ص ٘ []حلٌف

َْحه   ْٜ ٕ  ي: ا  َ  ِ ٘ َقخَل ًَ ًِ َْٜس ًَخ ًُْئ ِْ َل ٜ ِ ُْ ُْ َأْ َاَِ ََُؽ َكظَّ٘ حْلَوَزخِل ٍَْىَغَش حل َّ َّخ َْٛو ًِ 

)ا–ُحى  ٚ ٍٕحٛش: ٕلٜس روخٍؽو  – َقخَل
  ؟(ٜٙ

 ٍضظْ  ٚ طزيٛعْ لـ)رٌَٔ( ٕلي أٍا رخلماٖصوكد ٌّٓ حلظٔي ًَ أؿد أُٚ  خ

: كٜ  ح ظـِص لِ مك ٕأُض  –كٌخ ق ض  خرًقخ  –ِٕٓخ أقٖل لك ٛخ ) زيحل فٜ ( 

ٍِّ ًِٚ؟  –طًَِٜٚ رخلٌؤٍرٜش ٕحلل زٜش ٕحلعَ ٍٖٛش  –طَحُٚ ًزظيً خ  ّٚ ٣ٕ طل أٍ طماض   

ٕأهَؿظْ  ،خلزي ش٣ٕ أ  ي  ِك أُك حطٌٔض )رٌَٔ( ريٚل ًِٔخ، ًٕد ًلك كاٌض   ْٜ ر

أٍ طـٌد  –ٕأُض قي ؿٌعض لٚ كد ٌّٓ حٟلقخد  –ًَ ىحثَس حلمِش،  اخٍ حٟؿيٍ رك 

ّٚ أُخ رخلزي ش  ٕطلٌٍ حلم  َٜٜ ًِٚ.  ،ؿٌٖ ك، ٕطلاي   

ًَح؛ ٟؿي  ًٜجخ  ح ظٖؿذ ًِك ٕأُخ أ اَ  ٌٜخ ًٍٜظِٚ رْ، ٕأكخٕل أٍ أ صَ ًِٓٚ  ص

 طوزَُٚ أُض رٌلك؟ أٍ طِزُِٚ رٌَٔٛ حل قزَٜ،  ٤ أؿي.  ٤ٔ 

                                                 

َّ )ص (ٛٙ) ًٔخ رٔدٌح ًدد  دٜوْ  دٚ قضدٜش طَكْد حلظديٍٛس  دٚ           طصدَف طصدًَ خ  ( ًَ ٓدٌّ حلَ دخلش أُْد    ٕٗ ٕقي ً  دزٜ

 . حلـخًعش حلٌوظ فش،   ََُٜؿد الْٜ
( ٕٚ/ٕٕحللددخكي )   –ٕحلِٛددخىس لددْ    –( ٕٖٗ٘ٔ/ٜٔ/ٕٔٔحلفزَحُدٚد ) ( ٖ٘ٛ٘/ٓٚ/ٕ) ٕأكٌددي  (ٜٜٖ٘أهَؿددْ أرددٖىحٕى )   (ٜٙ)

–   ٚ ٓز  ٍىغددش ٕ (.ٖٛٗ) حلصددلٜلشٕصدللْ حٟلزددخُٚ  دٚد حلم مدد ش   . (ٕٛ/ٕٙحلزٜٔقدٚد ) – ٕصدلق ا ددِخىّ ٕٕح قددْ حلدٌد

 .ٕحٝهَس حليُٜخ  ٚ ٕحلعخ ٜش حلم٤ًش حلّ ْ ُمؤل. حلِخٍ أٓد  صخٍس :حلَوزخل
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ًًخ ًخ  ٚ كٜخطٚ ًئلًَّ خ ل ل زٚ، ٣ٕ لعَ ٍٖ، ٕلي ألِى أكًيح  ٍّ ُض ٖٛ  ؤُخ ٣ أًكَ أُٚ ى

ٍّ ل م  َٜٜ  .أكخ ذ حلِخّ   ْٜ رٌلك، ٣ٕ ٕضعظْ  ٚ ًِٔؾ ىٍح 

ـًخ ىٍح ًّخ ل م  َٜٜ )أٓد حلمِش ٕحلـٌخ ش(  ٚ كَى ظخٍ حلعَحق  رٌِٜخ أُض ٕضعَض ًِٔ

 ٕكِض ط ًِٔي رْ ٕطلخ زٔي   ٘ ًوخل ظْو ٕؿع ظْ   ٘ قمٌَٜ: كمذ حلٌَحكد، 

حلل زٚ حلظٚ قٍَطٔخ حلقمي حٟٕل: حلع ٖى حلظٚ طف ذ رفَٛت حلظ قَٜ ٕحلظ قٚ. ًَٕ كظذ 

ٕ)حٍٟرعٍٖ  : )حلظع ٜقخص حٟػَٛش   ٘ حلٌِظًٖش حلزٜقُٖٜش(ك( ٌٓحًِٔـ  ٘ حلف٤د  ٚ )

 . (ٓٚ)  ي أصٖل حلزي ( ل ٌَك ش حلٌظٖ فش ٚ حلي ٖس ٕحلي خس( ل ٌَك ش حلٌزظيثش. ٕ)

حلظٚ طف ذ ًَ لَٛت ًفخلعش حلاظذ ريٍٕ  ٜن، ٕ ْٜ ًَ )كٌح( ٕحلقمي حلؼخُٚ: حلع ٖى 

 . (ٔٚ) كظزْ: ) قْ حلٖحقد( ٕ)حلي ٖس ال٘ حه رَٜ حلظعخٍٕ حليَ ٚ ٕحلظـٌد حللِرٚ(

ض ى خ    ٚ أُخ لي أكضَ ىًٍ خ إٔ ًلخضَس إٔ ىٍٕس   ٌٜش لع ٚ حلل زٚ، رٌِٜخ أُ

َّ خٍ، ٌٕٓح ًعَٕف ًئٍٖ رَٜ حلم  َٜٜ، حلل زٚ ى ٖس هخصش للضٍٖ ىٍٕس   ٌٜش  ٚ  

 ٕقي أهزَطِٚ أُض رْ  وصًّخ. 

 –غَٜ حلٌظٖحٍُ  – ٌَ ًِخ حٍٝ إٔل٘ أٍ ِٛزِ رـ)حلل زٜش(: أُخ أى أُض؟ ًخ لٌِٜحُك ٌٓح 

ًٌخ؟  َّل: ا أَكَيً خ ُٕ َٖلَُٛف ُِّ  ىحث  ِكَٜ ش او  ٌخ أكقك رقٖل حٟ
 ؟ (ٕٚ)

ًَٕ حلٌ خٍقخص حلعـٜزش أٍ  خرًّخ آهَ كَيًػخ ًَ ىٍحٕٛش ) زيحل فٜ ( ًٌَ ضوٌَّْ ٖٓ 

ًًخ ًٕعْ ٍ خلظخٍ: اكيحٌٓخ لع ٚ حلل زٚ، ٕٓٚ ٕؿٌخ ظْ ُٕ ن  ْٜ  حلازَ ٕحلظعخلي، أطخُٚ ٖٛ

حلمزض  ٚ   ٚ حلٌِد ًَ صٜخى ٖٛى –ٍكٌْ حه  –ٍ خلظْ حلظٚ أّٛي  ٜٔخ قٖل حليٜن حٟلزخُٚ 

غَٜ حل َٛضش، ٕحلؼخُٜش: طَؿٌش ل٠ٕل٘ رخل غش حلاَىٛش كظزٔخ ٌٓح حلَلَيع، ٕل ذ ًِٚ أٍ 

،  ظِظيَ خأقَأٓخ ٕأريٙ ٍأٛٚ  ٜٔخ. ٕكخٍ غَضْ أٍ أكظذ لْ ًقّيًش لَ خلظْ ِٛيَٓخ ًعٔ

ًَح ًٌخ ٕكز ًٍح ٕا ـخًرخ رخلِ س ٕطعخل َّىّ ٍ خلظْ، ٌَٕٛٛد ِصُٜظْ،  ِٜىحى غَٕ ، كٌخ  

 يحل فٜ (. ) ز

أٍ حليٜن حٟلزخُٚ قي هخل  حلـٌٍٖٔ  ٚ ٌّٓ حلٌمؤلش، ٕأُخ أًٜد ال٘ قٖل  ٌكَص لْ 

حلـٌٍٖٔ.  يهد ًعٚ  ٚ ؿيحل لٖٛد  ٚ ٌّٓ حلٌمؤلش، ٕلي ٛاَ  ِيّ   ي ٛـخىل رْ  ٖٗ 

ًَح ًِٔخ.  ؤٕق ظْ   ٘ ُم  حلـيل، رد كظ٘ حلـيل لْ أصٖلْ ٕضٖحرفْ، ٕكخٍ ٖٓ ص 

ماض ٕحُقفد  َ حلـيحل. ٣ٕ أىٍٙ أكخٍ  اٖطْ  َ حقظِخ  إٔ كيٛغ  ٚ حلٌمؤلش،  

 ًيحِٓش. 

ٌّخ قَأُطٔخ  ِيٙ أقَْأػي ق ض لْ: أُخ لي أل د   ٘ ٍ خلش   ٚ حلل زٚ ٌّٓ،  ؤرِق ٔخ ٓخ.   

 اظزض طع ٜقخص حلل زٚ ٛغخل   ٚ رع  حلٌمخثد حٟصٖلٜش، ٕٛاٍَ ٌّٓ حلٌغخلفش.  ٕؿيُص

 .  ٚ رعضٔخ لقٖلح ًَ ٍ خلظْ، ٕأغ ظض   ٘ ًٖحضد

                                                 

قمدي   –ٌزظيثدش   دٚ حلٌَك دش حل  أهدَٗ لغٜدَ حلل زدٚ، ًِٔدخ:      خ ْٜ كظًز (. ٕرخلٌِخ زش  بٍِٗٙٛظَ: )حلٌ لقخص: ص (ٓٚ)

قٍَ أًٛضخ  دٚ حلٌَك دش حلٌزظيثدش ضدٌَ     ٕحلزي ش ٕأػَٓخ حلمٚل  ٚ حًٟش( لم ٜي حل٤ٔلٚ.  -ٖ)حلعقٜيس / ٍ خلش 

ى حل غدش ٕحلز٤غددش؛ كظدخد )     ف؛ لٌئل ْد ى.  زدديحلٌ ك         اُحلدش  -ٕ ٖد ى(  دٚ   دي حلصدَد ى  دَ أل دخ  حلٌقصدٖد حلقٜدٖد

ٍس غدد٤ف حلاظددخد  ددٚ حلٌ لقددخص: ص    حلمددعيٙ ٕٓدٖد أكددي كزددخٍ حليددٜٖم حلٌعددخىَٛ ل ددي ٖس    ، (ٓٚ)ِٛظددَ صدٖد

س ل ٌددئل َٜ            ف كؼٜدَد . ٍغددي أٍ كظددذ حلصدَد حق، ٕقددي طددؤًٗ كؼٜدَد ًددَ حلمدد  َٜٜ ًِدْد  ددٚ كِٜدْد حلمدد  ٜش  ددٚ حلعدَد

 حلقيحً٘ ٕحلٌليػَٜ. 

   .رَٜ حليَ  ٕحل اَ( لٌئٍٖ كمَ): لغَٜ حلل زٚ أًٛضخ ْٜ قٍَ . ٕ(٘ٙ ِٛظَ: )حلٌ لقخص: ص (ٔٚ)

ٍَْىأ حلَلَيد ُ  (ٕٚ) َ : َأ ْٜدد    ٕ ،حلظٌد ٖ  ،ٕٓدٚ طديّل   د٘ حلٜٔجدش ٕحللخلدش      ،حلِاَٜ دش : ِ ْعَ دش ًدَ حلَا ِّْكَزد  :ُلد ـِْ َمدش. َأٙ:  حل ش ٕحْل

ٌَُف َِّ  ِْٜد حل َِّىِٙل ٕحلَا َِ حل ٌْ ََ حلظَّ ٌَُد َرٜ ـْ ًََؼدن ؟ َأَط ََُد  ٚ َه َّٕٖٓ  ٌِعخٍ  ُْٚٛض ـَْظ ْٚ ِا خَلس  َط ََُّؿِد ْظ  .حل
 :َ  .    حلاٖٛض( – ٖٗٔ/ٖٕ ًخىس: )كي ، ل ِرٜيٙ طخؽ حلعَّٕ، ٕ(ٕٚٓ/ُٔٚ )ًـٌد حًٟؼخل ل ٌٜيحِٛظ



- ٖٗ - 

 

ٍَ َّ ؿُُُِٖطْىَىٕلٌخ  ّٚ ٍ خثد  ٜٔخ ًخ ٔخ ال٘ صخكزٔخ، ٕقَأ حلظع ٜقخص، ُؿ ْ، ٕأهٌ َٛ د ال

، ًٕغخلفخص طيل   ٘: ؿٔد  خضق، ٕطق ٜي أ ٌ٘، ٕطقيٛس (ٖٚ) ٜٔخ ًَ ا خلس أىد

 .ّٚ  ل٠ وخص. ٕرقٚ كخقًيح   

ٌّخ أكيع ) زيحل فٜ (  ظِظْ ٌّٓ ح ظغد  ٍُ حل َصَش، ٕأنَٔ حلًٌح  حليخدُّ ػي ل ٌكٖ

ال٘ أكي كزخٍ ىٍحٕٛش  –ٕ  ٜٔخ طع ٜقخطٚ  –كقيّ حلقيٛي،  ؤٕصد حلَ خلش حلمخرقش 

ٍٟ حلم  ٜش  ِيُخ ًَطزفش  –لٜيٜعٖح  ِٚ رؤُٚ أطا ي  ٚ   ٚ حلل زٚو ) زيحل فٜ (  ًّخ، 

ـٌْش ٕحلـٔد ل٠   رخٟ وخص أكؼَ ًَ حٍطزخلٔخ رخلٌِٔؾ  ًَ ، ػي لٜٖص ٖٓخ –رلاي حلُع

كٌيٙ حلٌعَٕف ٍأْٛ  ٚ   ٚ حلل زٚ، ٕقي أٍ  ٖٓخ الْٜ لٜقٖلٖح لْ : ال٘ حليٜن  رعُي

 ا  ٜك رٌلٌي كمَ؛  بُْ ٌٛى   ٚ حلل زٚا .

َُٔي لٌخًح ُأ حلٌ خٍقش؛ِٕٓخ   ِي لخث ش رؤُٚ ك زٚ، ٕٛيخ   ِٚ ًلك؟ ٕ ِي لخث ش أهَٗ طَّ

 ؟ ، ٕحل عذ   ٘ كز َٜرؤُٚ أطا ي  ٚ   ٚ حلل زٚ؟ ألٜس ٌٓح ًَ حلاٜد رٌاٜخلَٜ

اٍ كخٍ ا خ ُش ًخ طقيى  ِٚ ًَ أُٚ أطا ي  ٚ   ٚ حلل زٚ ٕؿَكٚ رٌلك  ِي حليٜن 

رع ي ) زيحل فٜ ( ٕطلَٛضْ، ٕٖٓ ًَ ؿٔش أهَٗ ٛظٌِٔٚ رؤُٚ ك زٚ،  ٌٔح  كٌيٙ

حق ْ حلمخرقش حلظٚ طيل   ٘ ط ُْٖ،  ٖٔ ٛ زس لاد ًقخى ًٖق  ؿيٛي آهَ ًِْ ٛضخف ال٘ ًٖ

زٖ ْ، ٍحثيّ  ٚ ًلك طلقٜت ًص لظْ  ق ،  ٖحل كخٍ رلت أى رزخلد، ٕكخل ٕ وم َل

 . رْ ٛئًَ رٌٖق ْ ًح   ٚ قَحٍس ُ مْ إٔ ٣ ٛئًَ

 ٖحل ًَ رخ َ  –ٔي ٛعِٚ أُ  ٌٔحٕاٍ كخٍ رغَٜ   ي ًِْ، رد كخٍ  ٤ًٌ ًَ ىٍحٕٛيْ؛ 

ًَ:  ٜٔي ًؼد ص خص  ٜؤي  –ًِٔي ٌٓح حلعٌد، إًَٔ   ٌْ ٕأقَّ ٍٕضٚ رْ ٕلي ِٛاَّ 

 حلظ ٍٖ، ٕ يى حلؼزخص   ٘ أًَ ٕحكي، ُٕصَس ًخ ٓي   ْٜ رلت إٔ رزخلد. 

،  ٌٔح ٛعِٚ أٍ ) زيحل فٜ (  بٍ كخُض ٌّٓ حلص خص ًعيًٕش  ِيٓي قزد ٌّٓ حل ظِش

حٟص ٜش(. )حلزَحلس  كخٍ  ٜٔي ًًَخ  ُقي ٜش(، ًٕمن٤حل أ خا   ٜٔي ًَ ) ٜٖضخص ص خطْ

  اٜ  رعخًش حلِخّ؟ ليُّ خس(، ٕك ٘ رٌٔح ا مخًىح لـ)ح

ًعْ ٕاٍ كخُض  ٜٔي ًَ قزد ًَٕ رعي،  لت لٔي أٍ ٛظآل ٖح ًد ) زيحل فٜ ( ٕٛـظٌعٖح 

ًَ ٣ قخل  قزُد  ٘ ُصَس رخل ْ،  ـ)حلفٍٜٖ   ٘ أ اخلٔخ طقد( كٌخ ٛقٖل حلٌؼد. ًَٕ 

ٍَيس،  ٌخ َط: احٍٟٕحف ؿِٖى ًـَِّٛفت  َ حلٖٔٗ َ ًِٔخ ِخَك  ، ًٕخ َطَظف ًِٔخ حْثعخ

 . (ٗٚ)  اَظْهح

َّ ٖٛى ٕأُخ ُأ ًًخ ًخ أٍ ٛؤطٚ    ُذ ال٘  يُخٍ َُمٕأًخ حلعَ ٍٖٛش؛   ي َُٛيٍ رَوَ يٙ ٖٛ

 َ ٍٖ؛  ؤُخ  ٚ كٜخطٚ ك ٔخ لي أقَأ لْ كظخًرخ، ٣ٕ ح ظٌعض ال٘ ىٍّ إٔ ًلخضَس لْ، ٣ٕ 

 أُيغد ريٚل ًِٔخ. 

زْ لٌخ كخٍ  ٚ لاَ رخلٌقخرد أُخ أ  ي ًَ ) زيحل فٜ ( أُْ كخُض رلُٖطْ رع  كظ

ًد أُٚ ٣ أقَأ حلٌَٜ، ٕاٍ كخٍ ٌٓح ٣ ٛعِٚ أُْ كخٍ ٛعظقي صلش ًخ  ٜٔخ إٔ ٛظزِخٓخ. ٕلاَ 

٣ٕ أ ٌد لْ ٣ٕ أُيغد رْ ٕ ٣ أطزِّ٘ أ اخٍّ، ٕلٜس  ِيٙ  ٚل ًَ كظزْ إٔ ًلخضَحطْ 

ّٚ ) زيحل ف ٌخ ٖٓ كخٍ ٜ ( رخلعَ ٍٖٛش ُٕمزِٚ الْٜ. رِٜإٔ ىٍٕ ْ، ًٕد ًلك كاي   

                                                 

َّإٕح   د٘       (ٖٚ) ٕكي طاٍَص ًؼد ٌّٓ حلٌٖحق  ًَ حٟغَحٍ حٟكيحع حلصغخٍ ًَ ىٍحٕٛدش ) زديحل فٜ ( ًٌدَ طـد

ًَح ٕطـَرش. ػي رعي ٌٓح ٛدظٔي )  غَٜٙ ً ًٌخ ٕى ٖس ٕأَػ رؤُْد  )رٌٔدَ(   زديحل فٜ ( أهخُدخ  ٌَ ٓي أكزَ ًِٔي  ِّخ ٕ  

َّأ حلصغخٍ   ٘ حلازخٍو  ( ٕ، ح٣طٔخى ٍقي  ٗٗ)ِٛظَ ٌٓح ح٣طٔخى: حلٌ لقخص ص ؿ

 (. ٗٔ( )صًَٕٗ اَٛحى ٌٓح حلليٛغ ٕطوَٛـْ طلض حلٔخًش ) (ٗٚ)
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ُٖطْ رع  كظزْ.  بًح ًخ كخكٌِخّ ال٘ ًِٜحُْ  ٚ أكاخًْ   ٘ حلِخّ لاخٍ ٖٓ إٔل٘ رؤٍ رل

 ٖٛص  رخلعَ ٍٖٛش. 

ًٌخ؟ أ ٚ كد  –غَٜ حلٌظٖحٍُ  – ٌخ لٌِٜحُْ ٌٓح  أَكَيً خ  ى قٖل حٟٕل:ٍىُِّأًَس ٛف   ىحث

  ُٕ َٖل ِكَٜ ش؟

ٔخ ) زيحل فٜ (، رعي ٌٓح حلظٖضٜق ٕحلزٜخٍ  ٌَ أكت حٍٝ رخٟٕصخف حلظٚ ٕص ِٚ ر

 أُخ أى ٖٓ؟

ًخ حلغَا ًَ ٌّٓ ح٣طٔخًخص حلظٚ طٖحلض ًِْ   ٚ؟ حلقصي ٕحضق ًعَٕف ًكَطْ ػي 

َِّكِٚ ًَِٕٜٛٚ رخلزي ش  ًَ قزد، اُْ َٛٛي أٍ  ـَ رعي أٍ أِٛس أٍ  ، ٔخىطٚ   ْٜ َ مِقُُٜٛ

ًَح . ٕك ٘ رؤ  ٖرْ ٌٓحٛضٌِٚ ال٘ ؿخُزْ إٔ أٍض٘ رخلماٖص َِّٖش ٕهزَغ ُٕ َٖل ُّٜش ًا  . َل

ٕأُْ ًٌاَ أٍ ًَ أُْ َٛحُٚ أهفَ ًَ )رٌَٔ(، ( ٜٕ)ص ِٕٓخ أ ٜي ًخ ًكَطْ  ِْ

 ًؤٍرٚو ُٟٚ ؛ٛـ س ًد )رٌَٔ(، ٕلاَ ٣ ٛـ س ًعٚ

ًََ؟ أهفَ   ْٜ ٖٓ،   أقٖل: صلٜق، اُْ َٛحُٚ أهفَ ًَ )رٌَٔ(، لاَ أهفَ   ٘ 

َن ٌّ ٕلٌلك ٖٓ صخىق  ٚ ك٤ًْ، ًعزِّ ْ ْ   ٘ ُ مْو، لاَ طع َٜ خ ٛـيّ ًَ هٖف  ٚ ُ م 

ًَِ ٍٕح َّلطيلٜس آهَ، ٕط زٜس آهَ، ًٕاَ آهَ، َطمظََّ   رْ ًَ ًٖحؿٔظٚ،ّ لُٜو ٚ كقٜقش طٔ

خ  ٌٔح ٛعِٚ أُْ َٛحُٚ ًزظيً خ، ٕأُ –ًَ ألقخد ًٕخ ُحىّ رعي ًلك  –اً لٖ كِض كٌخ قخل 

ًعٚ،    ٌخًح ًٌاَ  ِيّ أٍ ٛـ س ًعْ، ٕغَٜ ًٌاَ أٍ ٛـ س ٕ)رٌَٔ(  ِيّ  ٖحل،

 ٕكاٌِخ ٕحكي  ِيّ؟ 

ًَح؟ كظ٘ حلاخ َ ٛـُٖ حلـ ّٖ ًعْ ٕى ٖطْ ال٘ ح١ ٤ى   وٓد َٛحُٚ كخ 

ـَْ س ًعْ ٕٛمظظخد،  ُِٜخَقش ُٕط ُْٔ، ٓد َٛحُٚ ًََطيًّح؟ كظ٘ حلٌَطي ِٛزغٚ أٍ ُٛ ِحل  َز

 ُٕطقخى   ْٜ حللـشو

ت   ٘ ٍأٙ ؛ ُْٟ ٣ طٖرش ل ُِيٛغَٜ ًٌاَ  ِيّ أٍ ٛـ س ًعٚ ٓد َٛحُٚ ُُيًٛقخ

 ؟رع  حلع ٌخل

ِّف  َّ أكَي ٌّٓ حٟ ٜخل   ٜص ِّق؟    –كٌخ صَف رظزيٛد )رٌَٔ(  –اٍ كخٍ ٛعظقي    ٛ ٣ٕ 

ًَح ٣ٕ ًََطيًّح ٣ٕ ُُيًٛقخ، رد َٛحُٚ ًزظيً خ ًؼد )رٌَٔ( ٕكمذ، ٣ ٍ خكٕاٍ  َٛحُٚ كخ 

س ِٛف ت ًِٔخ ٌاَ حلـ ّٖ ًعٚ؟ اٍ كخُض لْ أصٖل ٕحكي  ٌخًح ٌٛاَ حلـ ّٖ ًعْ ٣ٕ ٛ

ًِح حلـ ّٖ ًد  ٚ طزيٛد حٝهََٛ،  ِٜزغٚ أٍ ٛاٍٖ طعخً ْ ًعْ ًٕعٚ  ٖحًل. اٍ كخٍ  ؿخث

ُّ  ٚ ٖٔ ؿخثِ ًعٚ أًٛضخ. ٕاٍ كخٍ ٕحؿًزخ ًعْ،  ٖٔ ٕحؿذ ًعٚ أًٛضخ.  )رٌَٔ(   ٌخ حلم

ٌّٓ ح٣ُىٕحؿٜش  ٚ حلظعخًد؟ ألي ٛمؤل ىٍحٕٛيْ أُ مٔي ٌٓح حلمئحل؟ أى أُٔي ٣ ٛعَ ٍٖ 

 ٌش  ٘ أكاخى  ظٜ – (٘ٚ)ىٍٕ   ي ًِٔي إٔ ًٖح قش – ٖٗ حلظٖقٜد؟ إٔ أُٔي طِيَ أ ٌخإٓي 

  ٜٔخ حلع ٌخل؟ ٛظَٛغ

ٍُِٛ لي حلٌَُل اًح ََٗ ًخ رعِْٜٜ ْ ي ٌْ رَٜ حل َق  ٌخ...  ُٛ ََحل ِٚحلُع  ٕحلُزَص

ٌّٓ ح٣ُىٕحؿٜش طيل   ٘  ٚل ٕحكي، ٕٖٓ أُْ ٣ ِٛف ت ًَ أصٖل ٕحكيس، رد طوظ   

خُطْ رخهظ٤ف حٟ وخص، ٕرلمذ ًص لظْ. ًٕص لظْ ِٓخ طقظضٚ ًِْ أ٣ّ ٛـ س ًَِف ق

                                                 

كٌخ ٖٓ ٕحقد حللخل  ٚ أكؼَ حٟ ٌخل حلظٚ كظزض  ٚ ٍٕقش حلظزيٛد. ِٕٓخ أ ؤل: ألٌٔح حللدي ر غدض حليٍٕ دش  ِدي      (٘ٚ)

لٔي؟ ػدي ٛ قدزٔي ردـ اكٌ دش حلدي ٖس حلمد  ٜش حلٌزخٍكدش  دٚ ًديٍ            ٓئ٣ل ليٜؤي؟ أل ٌٔح حللي ٛمظو  صدخكزٔي رعقٖد

ٍا ٕ اًيخٛن حلي ٖس حلم  ٜشا   ، اُْ ٛعَف ًَ أَٛ طئكد أكظخ ٔيوكَى ظخ
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ٌّ حللقخثت، ٕٛ ظضق ْ رٖٔحَؿ مٖف ُٕٛىٍحٕٛيْ ًعٚ؛ ُْٟ اًح ؿ س ٕرلضٍٖ أطزخ ْ 

 ٕلٌلك  ٖٔ ٛ زس   ٜٔي ٌٕٖٛٓٔي أُْ ٣ ٛـ س ًعٚ ُٟٚ أهفَ، ٛعِٚ:   ْٜ. رِٜٔي،

ََكخٍ حلٌ ٕأقٖل أًٛضخ:  ، ٛم ك  يس ًمخلك أٍ –ًَِٜٛٚ رخلزي ش  قزد أٍ –ًِْ ا ظ

  اخٍ   ْٜ:  ٍٖ حللاي رخلزي ش آهَٓخ.، ٕٛاًعٚ ٛظيٍؽ  ٜٔخ

 ٚأى ٣،  ٤  ، ٕٛظلقتأٍ ٖٛحؿِٔٚ رخٟ زخد حلٌقظضٜش لظزيٛع ّٚ ًِٔخ ٓد ٓٚ ًٖؿٖىس  

ًَ احُلَح خطْ حلٌِٔـٜشا اً  ٛقيى   ٘ َػْ ي  َا أهْٜ حلٌم ي ىٍٕ طؼزض ٣ٕ رَٓخٍ،

  (ٙٚ)ٔي رٔخ )رٌَٔ( أُْ ا٣ ُٖٛحِؿْ رخلِصٜلشاوحلظٚ حطَّ

  ٚ ِٛخقيِٚ  ٜٔخ،   ع ّٚ ٕٛؼزض لٚ أُٔخ أ زخد أكٍٖ ًوفًجخ، ػي اًح ػزظض أُٔخ ًٖؿٖىس  

 قٜي حللـش   ٚ رخليلٜد ٕحلزَٓخٍ.ٕٛ ،طقظضٚ حلظزيٛد

  ػي اًح أقخى ّٚ رخه،  ٕٛعظِٚ ٕٛوٖ ِٚ رخلظٖرش ٕحلَؿٖ ، ، ِٛصلِٚ عخُيص ،حللـش  

كٌخ ؿخل  ٛق زٔخ كٜ  ٛيخلا اٍ حلق ٖد رَٜ أصزعَٜ ًَ أصخرد حهـ ا٘ أٍ أٍطي ،   م

  .(ٚٚ) ٚ حلليٛغ

  ٓي أٓد لٌلك ًَ أٓد حلَ ٖم  ٚ حلع ي،ٛصيٍ ٛاٍٖ حلظزيٛد آهَ حلٌَحكد، ٕػي ًٌَ 

إٔ  ، لِخل  ْٜ ٣ٕ ٛاٍٖ رَٜ حللخكي ٕحلٌلاٖى  ٕحلٍٖ ، ًَٕ أٓد حليٛخُش ٕحلظقٖٗ

 ش كمي؛ كٌخ ٖٓ ًٖؿٖى رَٜ كؼَٜ ًَ حٟقَحٍ. خثز هصًٖش، إٔ

  و ٔد  عد ) زيحل فٜ (  ًٜجخ ًَ ًلك؟ ٣، لي ٛ عد  ًٜجخ ًِٔخ. لٌخًح؟

اٍ ٍؿ٤ً كٌٔح ًظ ًُٖخ رلمذ ًخ طقظضْٜ ًص لظْ، ٛظزد ٖٓحّ  ٚ أكاخًْ   ٘ حلِخّ، 

ٌََ   ٘ ْ  ٚ آٍحثْ،ٕقي آًٗ حلي خس حلم  َٜٜ حلٌوخل َٜ ل  م  ٜش ٕى خطٔخ؟ حلي ٖس  حلكٜ  ٛئَط

اٍ طصَ خص ًٕٖحق  ٌٓح حلَؿد حلظٚ  زت  َكٔخ، ٕأكاخًْ حلـخثَس   ٘ اهٖحُْ 

حلي خس، ًٕخ ِٛمذ الْٜ ًَ حلاٌد  ٚ كيٛؼْ ًَ أ وخص كؼََٜٛ، ًمظغ٤ًّ ًخ أ خ ْ  َ 

ُ مْ رَٜ حلم  َٜٜ أُْ ط ٌٌٜ حليٜوَٜ ًقزد حلٖحى ٚ ٍٕرٜد حلٌيه ٚ، ٕأُْ احلَؿد حٟٕل 

ًَح ال٘ حلي ٖس حلم  ٜش ًٕيخٛؤخ،  ِي حليٜن ٍرٜدا ٚ حلعَحق   . ٕى خطٔخ أ خل كؼٜ

 دددٚ أكاخًدددك حلاؼٜدددَس حلـدددخثَس، ٕكٜ دددك    ٛدددخ ) زددديحل فٜ (  كَفددداٍ طوزُّأٍؿدددد  دددؤقٖل:  

ٌَ    رٌاٜخلَٜ، ش لِٜـدٖ ًدَ   يَّد : اٍ حلغَٛدت ٛظيدزغ رخلقَ  دَؼد ٛيل   ٘ ضدع  ًٖق دك، ٕٛدٌكَُٚ رخل

َّ    حلغدَق؟ ٕأُدض حٍٝ طع دي أُددك   د٘ هفدؤ،       ٍ ٕأُدك ؿددٍَص أطزخ دك حلزمدفخل حلٌمدخكَٜ حلٌغدد

ٍ  رٔي ال٘ أهفخثدك،  ٕقدي أهدٌطك حلعدِس ردخ١ػي أٍ طعظدَف       ٍُ دض  دٜٔي حلازدَ ٕحلظعدخلي،     رعدي أ

روفجك،   ٜس  ِي  ًَ حليـخ ش ٕحلظـَى ل لت ًخ ٛدي عك الد٘ حلَؿدٖ   دَ هفجدك، ُٟدك       

خلوفددؤ  ضددٜ ش، ٕهٜددَ  طددَٗ ح٣ ظددَحف رخلوفددؤ  ًٜزددخ، ٕلددٜس حًٟددَ كددٌلك، رددد ح٣ ظددَحف ر   

   حلوفخثَٜ حلظٖحرٍٖ.

، ٕكؤُْ  ٚ ًعَكش ) زيحل فٜ ( رٌٔح، رد أهٌ ٛم ك ًمخلك حللِرَٜٜٕلي ٛاظ  

ظٜض ًَ حٟ ٜخ  ٕحُٟصخٍ، ًَ ًق يْٛ ٛـٖد حلٌيٍ ٕحًٟصخٍ، ٛـٌد  ٜٔخ حليَّ ؛حُظوخرٜش

ُِٕٓٛحليٍحٕٛش ٕحٟغَحٍ، ٛمظاؼَ رٔي   ٘ رخل ْ،  ًِْ أٍ حلٌوخل  ذ رٔي ًوخل ْ، نًّخ َ

                                                 

 .  (ٖ، ح٣طٔخى ٍقي ِٗٗٛظَ: )حلٌ لقخص:ص (ٙٚ)

ندد٤ل حلـِددش   زددخُٚ  ددٚ   ، ٕصددللْ حليددٜن حٟل  ًددَ كدديٛغ أُددس      ددخكَ( ٕغٜددَّ   -ًَٕٓٗٔددٌٙ) أهَؿدْد حلظ (ٚٚ)

(ٕٕ٘)  . 
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ت،  ٜـزَ  َ قٖل حللكٌِٜخ َٛٗ كد ٌّٓ حٟ ٌخل طؤهٌّ حلَٓزش ًَ كؼَس ٌٓح حلعيى، لْ 

  .(ٛٚ)َٕٛض٘ رخًَٟ حلٖحقد

 كظ٘ ًد ًَ ِٛ ي أُٔي  ٜٖهْ، اًح أٍحى أٍ ٛمظوَؽ ًَ َُُْٛيأ  ٖرْ َٕىٌٕٓح ٖٓ 

ٙ ًٖح قش   ٘  أكيٓي ٍَ،  ٌد إٔ لْ  ٍأ ّٕ ّٛظوٌ قَح َِٕٛٛ لٔي قَحٍّ ٍحٕٛيْ ، ػي ٛـٌد ى٣ًأ

رعي  –، ػي ٛـٌد أ ٌخلٓي ػخلًؼخ ػي ِٛ ٌُْٕ ٕٛزخ ٍَٕ حلعٌد رْ ،ػخًُٜخ ٕٛؤهٌ ًٖح قظٔي   ْٜ

ٕحليح ٜش ًٕيخٛن حلم  َٜٜ  حٟ ظخً ٕحٟ ظخً حليكظٍٖكـ:  ٜ    ٜٔي ألقخًرخ ضوٌش ُٛأٍ 

طيزْ  –ٍ خلش  ٚ  يٜوْٕٛقئًخ ل – ٕكٌ ش حلي ٖس حلم  ٜش حلٌزخٍكش  ٚ ًيٍ كَى ظخٍ

ًٍح ٕرٜخًُخ كِرًٜخ  ، رٌِٜخ ٖٓ قي أهٌ قَحٍّ ًَ قزد ٕ ٌد رْ، ٕٖٓ ٍحرًعخ كؤُْ ٛمظيَّٜ –قَح

ًٔخ لْ، إٔ أًََٛ: اًخ أٍ ٖٛح قْ   ٘ ٍٕقظْ حلظٚ قيَّ  ٜوْ ًِْ أكَي ٛظٖقد أٍ ٛاٍٖ ًٖقُ 

عَٜ، حلٌٖقِّرمزذ ٌٓح حلاي ٕحلِٖ  ًَ حٟ وخص  –  ٘ حٟقد  – ٛعخٍضْ ٤  لي ٖٛح قْ ٍْا

ٕك ٘ رْ طيلًٜمخ رٌّٔ حلفَٛقش حللِرٜش حلٌخكَس،  َٛٛيّ ًًِْخ    ْٜ ٛلخٕل أٍ ٛ َا  ٖٔ

ًَح ًِْٕهزًؼخ   . ًد  ٜوْ ٕكٜخل  أىد  ٕق َش ٕقخكًشٕ ، ٕك ٘ رْ ح ظو خً خٕىٓخًل ًٕا

ًٌٍَّخ َىَٕأ ََرِ مْ ُٛ ٗ حلٌماَٜ أٍ حللت قٖ َٕ ؼَس ٕحلق ش؟اخلف رزَٓخُْ ٕىلٜ ْ، ٣ رع  أ

طعخل٘:  ٖلْ[، ٕقٔٔٔ]حلزقَس:[      ]طعخل٘: لي ٛمٌد قٖل حه 

[     ] [:  ٖٖٛٔٓ ،]ٖلْ طعخلٕ٘ق :[      

                                    ] :حُٟعخى[ٔٔٙ].  

 كخٍ   ْٜاحُلَح خطْ حلٌِٔـٜشا حلظٚ ٛ ظَٛٔخ   ٘ أهْٜ )رٌَٔ( كخٍ ًلقًّخ  ٚ  اٍْ  بُ

ٕا خضش حٟلقخد عَٜ رخلظٖٔٛد ٕحلظوٖٛ  راؼَس أ ٌخل حلٌٖقِّأٍ ٛمِيٓخ رخليلٜد ٕحلزَٓخٍ، ٣

 حلٌئِٖى  وَم ، ٣ٕ ٛعَ ٍٖو٣ ٛع ٌٍٖ كقٜقش ًخ ٛئيٍٕ   ْٜ ٕٓي ،ٔيحلضوٌش   ٜ

َّ شو،  ٌخ ٖٓ  ،– ا٣ أقدُّ حلق ٜد ًِٔي –  ْٜ  ٣ٕ  ٌعٖح لْ ىًٍ خ إٔ ًلخضَس إٔ هفزش ًم

رع ي اٍ كخُٖح ٛع ٌٍٖ، إٔ رصيق اٍ كخُٖح َ   ٚ ًؼد ٌّٓ حلئخىس؟   ٜـٜزٖح كاي حلي

ِّ لزًعخ؛ ُٟٔي لٖ كخُٖح ٛوخ ٍٖ حه لٌخ  ٔيٕح  كخًًرخًٍٕ خ  –  ًَٜظقَٜ. لاَ اٍ كخُٖح ًظٖ

أٍ ٛظلخكٌٖح الْٜ  ٍضٖححلٌٙ  – كٌيٙ ) زِيحل فٜ (  ُٜنٖٓ   ٔخ – ٌّٓ حلئخىس أص٤ً

َّٕح ًَ لقخثْ ٕح٣ ظـخرش لِيحثْ ػخًُٜخ أ٣ًٕ  – قي ًكَ ِخل ٌٓح حللاي،  ِٔي َ  َٛ د –، ػي  

 َ  ٔخىطٔي ٌّٓ: أُْ  –ُظظخٍّ للضٍٖٓي ٕلي ٛلضَٕح رعي لٖل ح  ٚ ًاخلٌش ًمـ ش

 و٣ طقزد  ٔخىُطٔي ًٍُٖيَُّ  ٚ ًلك، ٕأٍ حلٌَٛ ّٕقعٖح   ٘ حلٍٖقش  لٜمض لٔي رِٜش  َ ٜش

]ٕ حُظٔ٘.                 ].  

ًَ  وخَفٗ أٍ ٣ ُٛعَزؤ رئخىطٔي، ٣ٕ ََُْٛكًٕؼد ٌٓح حلعيى حلاؼَٜ ًَ  ٔيحل حلٍِٕ َأ

 طٔيٛيٓي، رد ٓي كٌخ قخل حليخ َ: 

 َّ ًِٚا َُّعٖح       ٕرقـظ ٚ طليَّػـٖح  قٖ  طـ

 كد ؿٌد ًئَُّغ ٣ ُأرخِلٚ رـٌعٔـُي        

ًَح؛  َن ًدَ    ِٓدخ  ًٕخ رِٜظدْ  ٌٓح رع  ًخ أ َ ْ  َ ) زيحل فٜ (، ٕأهٜ طيلٜمدخطْ   دٚلن ٛمدٜ

 .  غَٜ ٌٓحٕلْ  ِيٙ  ح حلَؿد،طا ٚ لظزصَٜ حليٍٕٛش حلا ٜ  رلقٜقش ٌٓ ط زٜمخطْ،ٕ

                                                 

ًَح ًَ ىٍحٕٛيْ كٌلك،  عَف كٜ  ٛمظيٍؿٔي ٕٖٛقعٔي  ٚ  زخكْ، ٕلٌلك طَٗ  ٜٔي حلٌظ َُٖٜ (ٛٚ)  .  ٕلعد كؼٜ
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ََ زََّلددأٍ أٍٗ ًـٌٖ ددش ًدَ حلٌمددخكَٜ قددي    ِددٚلُِلادَ حلددٌٙ ٛ   ددن  ددٜٔي َُٕ، ٓيس   دٜٔي أًدد

ٕلٜمددٖح أٓدد٤ً ل ٌاخُددش حلظددٚ     ،(ٜٚ)ٕٓددٖ ٛع ددي ؿٜددًيح أٍ   ٌَّددَظٔي ضددعٜ ش   ّ، َِْ ٕطازُّدد ٌِددًددَ طعخُل

، حٍٝ ش كددخلٔي٣ٕ أكددذ أٍ أكيدد  كقٜقدد ٕهخضددٖح  ددٚ  ظِظددْ،   خُوددي ٖح رددْ،  ٍ عٔددي الٜٔددخ، 

ًَٜمَس،    .  م٘ أٍ ٛعٖىٕح ال٘ ٍ يٓي ِِظَسن ال٘ 

ََ َٕأْصدَيَق ًدخ قَأُطدْ  ددٚ ٓدٌّ حلظَؿٌدش           – ٘ٔ ٍَّ َأْكَمدد ًْٖىح   د٘ َردْيل ،  دب رعدي حلصدد٤س   –َ د

 :   (ٓٛ) (ٓٔحلي خُل ل ٌظََؿي لْ  ٚ آهَٓخ، ٕٖٓ قٖلْ )ص –  ٘ حلِزٚ ص ٘ حه   ْٜ ٕ  ي 

ةددطاد ك  يي ت ثاك   دنسيت  ساخيَن خيَني با  مامؤساياى با دِيَز  ها مو      كادي  ل  خونى ث د دن نا 
 ا .   الي كنا  بب خصيَت

 ًٕعِ٘ ٌّٓ حلعزخٍس:  

ا ُمددؤل حه ٍرِددخ أٍ ٛددَُق حٟ ددظخً حل خضددد ٕاٛخُددخ ؿًٌٜعددخ ح١هدد٤ص ٕحلصدديق ٕكمددَ     

 حلوخطٌش ا .  

ٖ لِ مددٚ ١ٕهددٖحُٚ أقددٖل: ٓددٌح ى ددخل ُلظددخؽ الٜددْ ؿًٌٜعددخ، ٛلظخؿددْ كددد ًمدد ي، ٕأُددخ أى دد   

ؿًٌٜعخ، َٕأُهمُّ ًِٔي ) زيحل فٜ ( رٌٔح حلدي خل،  ٔدٖ  دٚ ٓدٌح حلٖقدض رخلدٌحص أكدٖؽ الد٘ ٓدٌح          

      َّ صدخكزٔخ ًٕدَ ًعدْ     حلي خل. ًٕخ آ ش حٟ ٌدخل ا٣  ديى ح١هد٤ص ٕحلصديق،  خُعديحًٌٔخ ٛـد

 ال٘ حلٌصخثذ  ٚ حليَٛ ٕحليُٜخ.  

ي حلغٜدذ ٕحليدٔخىس، أُدض طلادي رددَٜ     ٕأقدٖل : حل ٔدي ٍد ؿزَٛدد ًٕٜاخثٜدد ٕا دَح ٜد،  ددخل     

 زخى   ٌٜخ كخُٖح  ْٜ ٛوظ  ٍٖ، حٓيُٚ ٕاهٖحُٚ لٌخ حهظ د   ٜدْ ًدَ حللدت ربًُدك؛ اُدك طٔديٙ        

ًدَ طيدخل الدد٘ صدَح  ًمدظقٜي . حل ٔددي حٍُقِدٚ ٕاٛدخٓي حلصدديق ٕح١هد٤ص ٕكمدَ حلوخطٌددش.          

 آًَٜ .

ي ٕآلددْ ٕصددلزْ  ٕآهددَ ى ٖحُددخ أٍ حللٌددي ه ٍد حلعددخلٌَٜ، ٕصدد ٘ حه   دد٘ ُزِٜددخ ًلٌدد     

ًَح ًٌخ كؼٜ  .ٕ  ي طم ٜ

 

 كظزْ : ًلٌي كمَ كخكْ كٌْ 

  (ٔٛ)ٓـ ٖٔٗٔ/ ًٙ حللـش /  ٘ ٚ: 

 

 

 

 

 

                                                 

 –رخلدد(    د٘ ًدٌٓذ: )ك ٌدش كدت أٍٛدي رٔدخ        –ٛيداٖ  ِديٙ ِٕٛظقدي     –قزدد  ظِظْد    –ٕقي  دٌعظْ أكؼدَ ًدَ ًدَس      (ٜٚ)
 ٖ ًِٜٔي  ِيّ، لٜد ًُقيَّ ًًخ ًَ  ، ٕٖٛقدد رِٜدٚ ٕرِْٜد       ِغًََُقيَّ   د٘  خىطْد  دٚ حلٖقٜعدش ردَٜ حٟصديقخل،        –صديٍٙ   ْٜد

ٍ ٓدٌّ حليداٖٗ أًدخى          ، –ٕحلفد٤د ٕ دٜٖهٔي، ٕحلظدٚ صدخٍص ه ًقدخ  ْٜد        ، ٕأكٜخًُدخ طاٖد حىّ ٕغخٛظْد ٕأُدخ أ  دي ًَد

ًَح      ٌٓح أطزخ ْ حٝهََٛ رغٜخد   ؛ك٤ًدٚ ٓدٌح  حٍٝ ٕٛقدَأ  ًدِٔي،  حليوم حلٌٙ ٛيداّٖ،   ٜادٌرِٚ ًدَ كدخٍ كخضد

 .  ، ًَٕح خس ًاخُظٍْ ح ظفخ ،  اِض أكؼْ   ٘ حلصزَا

 .  (ِٕٗٛظَ: حلٌ لقخص )ص  (ٓٛ)

ى حلوٌدٜس،       (ٔٛ) /  ٖٕٕقي أض ض الٜٔخ اضخ خص كؼَٜس كمذ حلٌمظـيحص، ٕكخٍ آهَ ًَحؿعش لدٚ لٔدٌّ حلَ دخلش ٖٛد

 .  ٓـ ٕٖٗٔص َ / 
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 امُللَحقات
 

لَمِدُعو )عبِداللطيِف(  - ل الُلِزِديَّةِ   التَّزَجمةُ املنشورةُ باللُّغةِ 

 يف بيت الشيخ ربيع امَلدَخلّيالذي مّت ورقةُ جملسِ "املناصحةِ والصلح"  -

التبديع  -  ورقةُ 

العزاق -  املنهجُ الدراسيُّ الذي وضعه )عبُداللطيف(  للسلفينيَ يف ُكزدستانِ 

 وثائقُ وُمستَنداتٌ أخزى -
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